
NÁVRH PROGRAMU 20. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 25. 10. 2011 
 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  
 Program rady 
1. Zahájení  
1.1 Program 20. schůze Rady města Přerova 
2. Kontrola pln ění usnesení, informace z komisí 
2.1 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, uzavřených 

odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi zřízenými městem za období 1. 7. 
2011 – 30. 9. 2011. 

2.1.1 Vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací 
2.2 Kontrola usnesení - uzavření smlouvy o běžném účtu 
2.3 Kontrola usnesení - zhodnocování finančních prostředků 
2.4 Změna v personálním obsazení - Redakční rada Přerovských listů 
3. Finanční záležitosti 
3.1 Útulek pro zvířata - přijetí daru 
3.2 Smlouva o přezkoumání hospodaření 
3.3 Rozpočtové opatření č. 14 
4. Rozvojové záležitosti 
4.1 Kompostárna Přerov-Žeravice 
4.2 Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního 

města Přerova za rok 2010 
4.3 Smlouva PD bytový fond DSmP – IPRM Husova 11,13, Husova 15,17, Kojetínská 

22, Kojetínská 24, Kojetínská 26 a Kojetínská 28, Přerov - dodatek č. 1 
5. Investi ční záležitosti 
5.1 Technická a  dopravní infrastruktura pro výstavbu na PFB – schválení dodatku č. 1 

ke smlouvě o dílo 
6. Majetkoprávní záležitosti 
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova – vzájemné bezúplatné převody nemovitých věcí 

s Českou republikou – Úřadem práce České republiky  
6.1.2 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova - části pozemku p.č. 265  zahrada v k.ú.Předmostí 
6.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 424/102  v objektu bytový dům 
č.p.  424, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. 
Přerov. 

6.1.4 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – části nebytových prostor krytu CO na pozemcích p.č. 
2883/25, p.č. 2883/1, p.č. 2883/28  vše v k.ú. Přerov. 

6.1.5 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 238/19 orná půda v k.ú. Předmostí. 

6.1.6 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 5318 a p.č. 5319 v k.ú. Přerov. 

6.1.8 Záměr statutárního města Přerova  - nájem  nemovitých věcí v  majetku statutárního 
města Přerova – části budovy č.p. 2600 postavené na pozemku p.č. 5739/3 
příslušné k části obce Přerov I-Město.  

6.1.9 Záměr statutárního města Přerova – nájem/úplatný převod nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 10 v k.ú. Čekyně.  

6.1.10 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice 

6.1.11 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný  převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1008, p.č. 1033, p.č. 1034, p.č. 1050,  
p.č. 1059 v k.ú. Újezdec u Přerova a  části pozemků p.č. 701,  a p.č  749 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova.  



6.1.12 Záměr statutárního města Přerova – prodloužení nájemní smlouvy mezi statutárním 
městem Přerov jako pronajímatelem a společnosti Teplo Přerov a.s. jako nájemcem 
na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořících 
sportovní areály – plavecký areál v Přerově, koupaliště v Penčicích a zimní stadion v 
Přerově  

6.1.13 1. Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – pozemků p.č. 
5290/84, p.č. 5290/85, p.č. 5290/86, p.č. 5290/91, p.č. 5290/93, částí p.č. 5290/94, 
p.č. 5611/7, p.č. 5611/9 a p.č. 5611/10, vše v k.ú. Přerov za části pozemků p.č. 
5290/1 a p.č. 5290/97 a pozemky p.,č. 5025/5 a p.č. 5296/2 vše v k.ú. Přerov                                                                    
2. Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod částí pozemku p.č. 5290/1, 
p.č. 5290/95, p.č. 5290/96,  p.č. 5290/97, p.č. 5290/99, p.č. 5290/100, p.č. 5611/2, 
p.č. 5611/25 p.č. 5611/26, vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                      

6.1.14 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - části nebytových prostor v objektu občanské 
vybavenosti č.p. 387,  příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemcích p.č. 
2152/2 a p.č. 2152/3, v k.ú. Přerov (Čechova 43).  

6.1.15 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovité věci – pozemku p.č. 403 v k.ú. 
Předmostí za movitou věc – sochu Mamutík TOM na pozemku p.č. 428/5 v k.ú. 
Předmostí 

6.3.1 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.  

6.5.1 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. 

6.5.4 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –   pozemky  p.č. 
345/9 zahrada,  p.č. 345/13, zahrada , p.č. 345/14 zahrada, p.č. 345/15 zahrada , 
p.č. 345/19,  orná půda, p.č. 345/20, orná půda,  v k.ú.  Dluhonice. 

6.5.5 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města  Přerova – koeficient Rady 
města Přerova  - Kmr pro rok 2012 ve smyslu vnitřního předpisu č.7/09 

6.6.1 Dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako 
půjčitelem a Tenisovým klubem Precolor Přerov jako vypůjčitelem.  

6.7.1 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova  
pozemku p.č. 2578/1  v k.ú. Přerov. 

6.7.2 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 5056/1, p.č. 5062, p.č. 5452, vše v k.ú. 
Přerov, v majetku statutárního města Přerova.    

6.7.3 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 5055, p.č. 5062, p.č. 1517/2, vše v k.ú. 
Přerov, v majetku statutárního města Přerova.    

6.7.4 Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 30/1,  v majetku  statutárního města 
Přerova, v k.ú. Předmostí.    

6.7.5 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova 
pozemku p.č. 1003/2,  a  p.č. 1003/3,   v k.ú.  Újezdec u Přerova. 

6.7.6 Zřízení věcného břemene k nemovitému  majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 633/11 v k.ú. Předmostí. 

6.7.7 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova – na 
částech pozemků p.č. 639/1 a p.č. 301/3 oba v k.ú. Henčlov 

6.9.1 Bezúplatný  převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 3 ks 
informačních tabulí. 

7. Školské záležitosti 
7.1 Úprava platu ředitele základní školy   
7.2 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 

Přerovem   
8. Sociální záležitosti 



8.1 Poskytnutí dotací na pohotovostní lékárenskou službu v Přerově o nedělích a 
svátcích v roce 2011 

8.2 Záměr statutárního města Přerova - poskytnutí mimořádné účelové dotace - "Anděl" 
Kelč 

8.3 Veřejná služba - rozšíření poskytovatelů 
8.4 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 
8.5 Uzavření nájemních  smluv k obecním bytům 
8.6 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města   Přerova –    bytu č.  2006/8 

v domě č. p. 2006 , bytu č. 2487/6 v domě č. p. 2485, 2486, 2487 a 2488,  bytu č. 
2460/6 a bytu č. 2463/6 v domě č.p. 2460, 2461, 2462 a 2463, bytu  č.   319/16 v 
domě č.p. 319, všechny byty v obci Přerov 

9. Různé 
9.1 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2011 
9.2 Informace o činnosti pracovní skupiny zabývající se aktualizací nařízení statutárního 

města Přerova č. 3/2002, ve znění pozdějších předpisů - tržního řádu  
9.3 Obecně závazná vyhláška č. .../2011 o podmínkách výkonu práce řidiče taxislužby 

na území statutárního města Přerova 
9.4 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu města Přerova 
9.5 TV v Přerově 
9.6 Přerovské listy – komplexní vydavatelské a distribuční služby 
9.7 Veřejné zakázky na centrální „Nákup kancelářského materiálu“ a „Nákup 

hygienických potřeb“ – situační zpráva 
9.8 Investiční akce – nákup služebního vozidla 
9.9 Návrh na změnu personálního obsazení ústřední inventarizační komise  
9.10 Návrh obecně závazné vyhlášky č .../2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů 

na veřejném  prostranství 
9.11 Informace o výsledku projednání Petice na podporu Výzvy zastupitelů města Přerova 

k vyřešení dopravní krize ve městě Přerově 
10. Informace primátora, nám ěstků primátora, členů Rady m ěsta, tajemníka 

magistrátu m ěsta 
11. Závěr, tiskové zprávy 
 


