
 
NÁVRH PROGRAMU 19. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 4. 10. 2011 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  
 Program rady 
1. Zahájení 
1.1 Program 19. schůze Rady města Přerova 
2. Kontrola pln ění usnesení, informace z komisí 
2.1 Změna v personálním obsazení - organizační pracovník Komise pro hospodaření s 

byty, pro sociální a zdravotní záležitosti. 
3. Finanční záležitosti 
3.1 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 6/11 z Fondu oprav, 

modernizací a rozšiřování bytového fondu 
3.2 Rozpočtové opatření č. 13 
3.3 Rozpočtové opatření – investiční akce – úspora 
3.4 Prominutí pohledávky na poplatku z prodlení a záměr na poskytnutí daru paní Haně 

Steiningerové 
3.5 Dohoda o splátkách pohledávky za paní Věrou Stejskalovou, příp. vymáhání 

pohledávky soudní cestou  
3.6 Žádost o poskytnutí příspěvku na uspořádání závodu Velká cena města Přerova 
4. Rozvojové záležitosti 
4.1 Záměr výstavby zastávky MHD na ulici Sportovní v Předmostí 
4.2 IPRM Přerov-Jih 
5. Investi ční záležitosti 
5.1 Dopravní připojení hotelu Jana na ulici Dvořákova 
6. Majetkoprávní záležitosti 
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 2631/103 v objektu bytový dům 
č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2487/6 v k.ú. 
Přerov. 

6.1.2 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova. 

6.1.3 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 453/1 a p.č. 453/3 oba v k.ú. Předmostí                                                                                                                              

6.1.4 Záměr statutárního města Přerova –  výpůjčka nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5852/1, p.č. 5853/1 a  p.č. 5853/2  vše v 
k.ú.Přerov a pozemku p.č. 450/1 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

6.1.5 Záměr statutárního města Přerova – nájem parkovacích stání na pozemku p.č. 
4951/1 (ostatní plocha - silnice) v k.ú. Přerov  

6.1.6 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod pozemků pod silnicemi             
II. a III. třídy z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého 
kraje  

6.1.7 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný  převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 542/3, a spoluvlastnického podílu na 
pozemku p.č. 529/7,  a p.č.  528/2  v k.ú. Přerov.  

6.1.8 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – pozemků p.č. 
5290/84, p.č. 5290/85, p.č. 5290/86, p.č. 5611/9, p.č. 5611/7, p.č. 5611/10, p.č. 
5290/91, p.č. 5290/93 a částí p.č. 5290/94, vše v k.ú. Přerov za část p.č. 5290/1, 
část p.č. 5290/95, část p.č. 5290/96, část p.č. 5290/97, část p.č. 5290/99, část p.č. 
5290/100, část p.č. 5611/2, část p.č. 5611/25 a  část p.č. 5611/26 vše v k.ú. Přerov  

6.1.9 Záměr statutárního města Přerova –  nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova – částí pozemků p.č. 5001, p.č. 4926/6 a p.č. 4969/1 vše v k.ú. 
Přerov 
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6.1.10 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/nájem nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 348 v k.ú. Penčice 

6.1.11 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – nebytového prostoru v objektu bydlení č.p. 1947, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  929, v k.ú. Přerov. 

6.1.12 Záměr statutárního města Přerova -  výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov. 

6.1.13 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 1323/2, ost. plocha, v k.ú. Žeravice 
. 

6.2.1 Úplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku  p.č. 255/1 v k.ú. Přerov.  

6.2.2 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 21 bytových 
jednotek v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov, 
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

6.2.3 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 
1507/6 v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny dle vnitřního 
předpisu č. 25/2007 v platném znění 

6.2.4 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – žádost o úpravu 
nabídkových cen 19 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 
2532, č.p. 2533, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov, převáděných ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v 
platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v 
platném znění 

6.3.1 Bezúplatný převod části pozemku p.č. 456/3 v k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Přerova  

6.5.1 Převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. 

6.5.2 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části zdi domu č.p. 
406  příslušného k části obce Přerov I. - Město, Velké Novosady 5 v k.ú. Přerov 

6.5.3 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)                                                                                                                                                                       

6.5.4 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov – části nebytových prostor v 
objektu občanské vybavenosti č.p. 779, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
postavené na pozemku p.č.  135/1 v k.ú. Přerov 

6.7.1 Zřízení věcného břemene k nemovitému  majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č.  5372 v k.ú.  Přerov. 

6.7.2 Zřízení věcného břemene k nemovitému  majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č.  5372 v k.ú.  Přerov. 

6.7.3 Zřízení věcného břemene k nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 581/1 v k.ú. Předmostí – změna usnesení 

6.7.4 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 728, p.č. 955, p.č. 1083, p.č. 1245/1, 
p.č. 1322, p.č. 1372, p.č. 1334, p.č. 1323/2, p.č. 976, p.č. 588, vše v k.ú. Žeravice, 
p.č. 1233 v k.ú. Čekyně, v majetku statutárního města Přerova.    

6.7.5 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 27, p.č. 4926/5, p.č. 403/1, p.č. 
4926/1, p.č. 4970, p.č. 4941, p.č. 4926/6, p.č. 40/1, vše v k.ú. Přerov, v majetku 
statutárního města Přerova.    
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6.7.6 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 535, p.č. 542/1, p.č. 551/2, p.č. 4937, 
p.č. 4939, p.č. 4956/1, p.č. 597/3, p.č. 601/4, p.č. 4957/2, vše v k.ú. Přerov, v 
majetku statutárního města Přerova.    

6.7.7 Zřízení věcného břemene na pozemcích, vše v k.ú. Přerov p.č. 4293/1, p.č. 5101/1, 
p.č. 3800/1, p.č. 3803/3, p.č. 3803/1, p.č. 4948/2, p.č. 4934, p.č. 510/2, p.č. 4926/28, 
p.č.4924/1,  p.č. 4926/2, p.č. 4925,  p.č. 4926/4,  p.č. 40/1, p.č. 4969/1, p.č. 2167/1, 
p.č. 4986/1, p.č. 4926/1, p.č. 25, p.č. 27,  p.č. 29, vše v k.ú. Přerov, v majetku 
statutárního města Přerova.    

6.12.1 Postup prodeje bytových jednotek z majetku Statutárního města Přerova 
7. Školské záležitosti 
7.1 Přijetí peněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem 

Přerovem   
7.2 Použití znaku statutárního města Přerova 
7.3 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 - účelová dotace 
7.4 TJ SPARTAK PŘEROV - účelová dotace 
7.5 TK Precolor Plus Přerov o.s. - účelová dotace 
7.6 ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV - účelová dotace 
7.7 Veslařský klub Přerov - účelová dotace 
8. Sociální záležitosti 
8.1 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 
8.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům, návrh pořadníku zájemců na 

poskytnutí bytu v domě zvláštního určení - domě s pečovatelskou službou na ulici 
Tyršova 68 v Přerově - Předmostí.  

8.3 Návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – 
domě s pečovatelskou službou 

8.4 Přijetí daru - uzavření darovací smlouvy - obec Nahošovice 
9. Různé 
9.1 Závěr závěrečného vyúčtování ostatní dopravní obslužnosti na linkách v oblasti 

Přerov za rok 2010 
9.2 Memorandum o spolupráci a společném postupu při tvorbě Integrovaného systému 

nakládání s odpady v Olomouckém kraji 
9.3 Dotace na aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - 

dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace o.s. NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA 
9.4 Finanční dotace pro Římskokatolickou farnost Penčice. 
9.5 Finanční dotace pro Římskokatolickou farnost Přerov. 
9.6 Schválení smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku mezi Statutárním městem 

Přerov a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje  
9.7 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2012 
9.8 Smlouva o poskytnutí příspěvku - Olomoucký kraj 
9.9 Informace o ocenění města Přerova v soutěži Město pro byznys 
10. Informace primátora, nám ěstků primátora, členů Rady m ěsta, tajemníka 

magistrátu m ěsta 
11. Závěr, tiskové zprávy 
 


