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NÁVRH PROGRAMU 18. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 13. 9. 2011 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  
 Program rady 
1. Zahájení 
1.1 Program 18. schůze Rady města Přerova 
2. Kontrola pln ění usnesení, informace z komisí 
2.1 Kontrola usnesení - uzavření smlouvy 
2.2 Změna v personálním obsazení - organizační pracovník Komise dopravy, bezpečnosti 

a prevence kriminality 
3. Finanční záležitosti 
3.1 Rozpočtové opatření č. 12 
3.2 Dohoda o započtení pohledávek, dohoda o splátkách, příp. jednostranný zápočet 

pohledávky a její vymáhání soudní cestou  
3.3 Smlouva o reklamě - Meopta-optika, s.r.o  
4. Rozvojové záležitosti 
4.1 Informace o záměru vybudování samostatných domovních čistíren odpadních vod v 

místních částech 
4.2 Opatření k eliminaci vícenákladů ve vztahu k projektové dokumentaci 
5. Investi ční záležitosti 
5.1 Regenerace a revitalizace  bytových domů v IPRM v Přerově - schválení dodatku SoD 
5.2 Regenerace panelového sídliště Předmostí – VIII. etapa „Parkoviště M. Horákové 

schválení smlouvy  na realizaci stavebních prací nad rámec projektových dokumentací 
5.3 Přeložka veřejného osvětlení v Předmostí - schválení dodatku 
5.4 IPRM 2011-Bytový fond - schválení  smlouvy  na realizaci stavebních prací nad rámec 

projektových dokumentací 
5.5 Energetické opatření - zateplení objektů budov ZŠ Želatovská v Přerově 
5.6 Dešťová kanalizace Spojka II/434 a II/150 - Přerov 
5.7 Parterové úpravy okolo ZŠ Trávník v Přerově 
5.8 Dopravní připojení hotelu Jana na ulici Dvořákova 
5.9 Lověšice – úprava podjezdu - schválení smlouvy o dílo 
6. Majetkoprávní záležitosti 
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem garážového stání č. 2 v polyfunkčním 

bytovém domě č.p.  3119,  č.o.  8, 10, 12, 12a,  příslušném k části obce Přerov I - 
Město, na pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov. 

6.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 473/1 v k.ú. Předmostí  

6.1.3 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod části  pozemku p.č.  5990/43,  
orná  půda,  v  k.ú. Přerov. 

6.1.4 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí z  majetku 
statutárního města Přerova -  části pozemku  p.č. 4726, zast. pl.   a nádvoří, a části  
budovy č.p. 1134 v k.ú. Přerov.  

6.1.5 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova. 

6.1.6 Záměr statutárního města Přerova -  nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí. 

6.5.1 Ukončení nájemního vztahu mezi Pozemkovým fondem České republiky a statutárním 
městem Přerov, založeného nájemní smlouvou č. 47N07/52 ze dne 27.9.2006, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 30.1.2008 a dodatku č. 2 ze dne 19.3.2009, k částem 
pozemků p.č. 356/2, p.č. 357/2 a p.č. 1003/1 v k.ú. Újezdec u Přerova  

6.5.2 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 21N07/52 uzavřené dne 30.3.2007, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 15.5.2010, mezi statutárním městem Přerov a Pozemkovým 
fondem České republiky  
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6.5.3 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov – nebytových prostor v objektu 
občanské vybavenosti  č.p. 779, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č.  135/1 v k.ú. Přerov. 

6.5.4 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
760 v k.ú. Čekyně  

6.5.5 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - nebytových prostor v 
objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušného k  části obce  
Přerov I-Město,  na pozemku  p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro seniory)                                                                                                                                                                                                                                            

6.5.6 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových prostor 
v objektu jiná stavba č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku 
p.č. 34 v k.ú. Přerov. 

6.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí – pozemků v k.ú. Přerov 
6.6.2 Dodatek ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem Přerovem jako 

půjčitelem a TJ Spartak Přerov jako vypůjčitelem.  
6.7.1 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova – na 

části pozemku p.č. 2582 v k.ú. Přerov 
6.7.2 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova – na 

částech pozemků p.č. 102/10, p.č. 102/15 a p.č. 181 vše v k.ú. Popovice u Přerova  
6.8.1 Podnájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –  části nebytových 

prostor v objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 282 v k.ú. Vinary u Přerova 
(sportovní areál Skalka)  

7. Školské záležitosti 
7.1 Informace ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4 
7.2 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 

Přerovem   
8. Sociální záležitosti 
8.1 Uzavření nájemních  smluv k obecním bytům 
8.2 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 
8.3 Partnerství - Počítačová služba s.r.o. 
9. Různé 
9.1 Veřejná zakázka na centrální „Nákup kancelářského materiálu a hygienických potřeb“ 

– příprava podkladů 
9.2 Řídící výbor projektu 09 IOP "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 

města" - rezignace člena 
9.3 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na pořízení licencí v programu Microsoft 

Select Plus pro statutární město Přerov 
9.4 Podněty a připomínky ze 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
10. Informace primátora, nám ěstků primátora, členů Rady m ěsta, tajemníka 

magistrátu m ěsta 
11. Závěr, tiskové zprávy 
 


