
 
NÁVRH PROGRAMU 23. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 30. 11. 2011 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  
 Program rady 
1. Zahájení 
1.1 Program 23. schůze Rady města Přerova 
2. Kontrola pln ění usnesení, informace z komisí 
2.1 Změna v personálním obsazení - pracovní skupina pro koordinaci Programu 

regenerace a revitalizace zámku v Přerově 
3. Finanční záležitosti 
3.1 Poskytování půjček z FMB - předpis, smlouvy, výběrové řízení 
3.2 Kontokorentní úvěr 
3.3 Upuštění od vymáhání pohledávky Základní školy Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862 
3.4 Upuštění od vymáhání pohledávek evidovaných Sociálními službami města Přerova, 

p. o.  
3.5 Rozpočtové opatření č. 16 
3.5.1 Rozpočtové opatření č. 16 - dodatek - materiál bude p ředložen na st ůl  
3.6 Pioneer - dynamický fond 
3.7 Obecně závazná vyhláška č.../2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 

7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
3.8 Obecně závazná vyhláška 
3.9 Obecně závazná vyhláška č. …/2011, o zákazu provozování sázkových her, loterií a 

jiných podobných her na celém území města 
3.10 Obecně závazná vyhláška č.../2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 

4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

3.11 „Transformace“ příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova 
3.12 Žádost o dotaci na vybavení pro Uměleckou akademii Street Art o.s. 
4. Návrh rozpo čtu statutárního m ěsta Přerova na rok 2012 
5. Přímé podpory pro rok 2012 
6. Grantový program pro rok 2012 
7. Rozvojové záležitosti 
7.1 Výjimka ze stavební uzávěry. 
7.2 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury 
7.3 Záměr výstavby zastávky MHD na ulici Sportovní v Předmostí - materiál bude 

předložen na st ůl  
8. Investi ční záležitosti 
8.1 „Městský hřbitov Přerov, stará část – rozvody vody“ - materiál bude p ředložen na 

stůl  
8.2 „Městský hřbitov Přerov, stará část – obřadní síň“ - materiál bude p ředložen na st ůl  
8.3 Střecha objektu  „Most k Životu“ – B. Němce, Přerov  - materiál bude p ředložen na 

stůl  
8.4 Technická a  dopravní infrastruktura pro výstavbu na PFB – schválení dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo - materiál bude p ředložen na st ůl  
8.5 Energetické opatření-zateplení objektů budov ZŠ Želatovská v Přerově – schválení 

dodatku  smlouvy - materiál bude p ředložen na st ůl  
8.6 Stavební úpravy dvorní části objektu TGM 8 pro šatny účinkujících Městského domu v 

Přerově – schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - materiál bude p ředložen na 
stůl  

9. Majetkoprávní záležitosti 
9.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – nebytové jednotky v objektu bytový dům č.p.  2482, 2483, 2484, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2527 v k.ú. Přerov. 
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9.1.2 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – části nebytových prostor v budově bez čp/če, příslušné k části obce 
Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 4293/17 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov. 

9.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – části nebytových prostor v objektu jiná stavba č.p. 64,  příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  3346/7 v k.ú. Přerov - bezbariérová 
garáž. 

9.1.4 Záměr statutárního města Přerova – převod  nemovitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú.  Přerov. 

9.1.5 Záměr statutárního města Přerova -  nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města  Přerova - části pozemku p.č. 6836/1  v k.ú. Přerov. 

9.1.6 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova - části nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 100, 
příslušném k části obce Přerov XII - Žeravice, na pozemku p.č. 7, v k.ú. Žeravice.  

9.1.7 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku statutárního 
města Přerova – části pozemku p.č. 5207/19 v k.ú. Přerov 

9.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí  z majetku  
statutárního města Přerova –pozemku p.č. 1363, zahrada,  v k.ú. Přerov. 

9.1.9 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých věcí v  majetku 
statutárního města Přerova -   stavby pro rodinnou rekreaci s č.e. 311, na  pozemku  
p.č. 6603/2  a pozemků  p.č.  6603/1 a  p.č.  6603/2 vše  v k.ú. Přerov.  

9.1.1
0 

Záměr statutárního města Přerova - dispozice s nemovitým majetkem statutárního 
města Přerova – doprodej bytové jednotky č. 2483/14 v objektu k bydlení č.p. 2482, 
č.p. 2483, č.p. 2484, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2527 
v k.ú. Přerov. 

9.1.1
1 

Záměr statutárního města Přerova - dispozice s nemovitým majetkem statutárního 
města Přerova – úplatný převod spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 3067/3, 
p.č. 3067/4 a p.č. 3067/5 vše v k.ú. Přerov 

9.1.1
2 

Záměr statutárního města Přerova - dispozice s nemovitým majetkem, uzavření 
smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92 příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov. 

9.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
2680/78 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov 

9.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 5453/1, ost. plocha v k.ú. Přerov. 

9.2.3 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 
bytové jednotky č. 2469/4 v objektu k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 
2471, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 735/1 v k.ú. Přerov – 
uzavření dodatku na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny 

9.2.4 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – spoluvlastnického 
podílu ve výši 579/7028 na pozemcích p.č. 5745/6 a p.č. 5745/7 v k.ú. Přerov 

9.2.5 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 16 bytových jednotek 
v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném 
na pozemku p.č. 2139, včetně pozemku p.č. 2140, vše 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 

9.2.6 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 15 bytových jednotek 
v objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/21, p.č. 5745/22 a p.č. 5745/23 vše 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 
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9.2.7 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 3 bytových jednotek 
v objektu k bydlení č.p. 1313, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném 
na pozemku p.č. 2129, včetně pozemku p.č. 2130, vše 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 - materiál bude p ředložen na st ůl  

9.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  pozemků 
p.č. 6747/1, p.č. 6749/6, p.č. 6749/7, p.č. 6749/16, p.č. 6752/39, p.č. 6752/43, p.č. 
6752/44, p.č. 6752/45, budovy bez čp/če, příslušné k části obce Přerov I- Město, 
stojící na pozemcích p.č. 6752/39, p.č. 6752/6, p.č. 6742/40, budovy bez čp/ev, 
příslušné k části obce Přerov I- Město, stojící na pozemcích p.č. 6749/6, p.č. 6749/34, 
vše v k.ú. Přerov. 

9.3.2 Úplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 529/7,  a p.č.  528/2  v k.ú. Přerov.  

9.3.3 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 6802 a části p.č. 6840/1 v k.ú.Přerov 

9.3.4 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků 
p.č. 3443/64 a p.č. 3443/66 oba v k.ú. Přerov 

9.3.5 Úplatný převod pozemku p.č. 634/5 v k.ú. Předmostí z podílového spoluvlastnictví 
Milady Macháčkové, Marty Zedkové a Jaroslava Zedka do vlastnictví statutárního 
města Přerova. 

9.3.6 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  – pozemku 
p.č. 731 v k.ú. Čekyně 

9.3.7 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 
2152/1, p.č. 2152/2, p.č. 2152/3 v k.ú. Přerov. 

9.3.8 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  části  
pozemku p.č.  5990/43,  orná  půda,  v  k.ú. Přerov. 

9.3.9 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku  p.č. 1006/1 v k.ú. Přerov 

9.4.1 Směna nemovitých věcí – pozemků p.č. 5290/84, p.č. 5290/85, p.č. 5290/86, p.č. 
5290/91, částí 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 pozemky p.č. 5290/103, p.č. 5290/131, p.č. 5025/5 a 
p.č. 5296/2 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                          

9.4.2 Směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 388 a části pozemku p.č. 587 oba v k.ú. 
Žeravice za pozemek p.č. 605 v k.ú. Žeravice - změna usnesení 

9.5.1 Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo 
Přerov a.s. na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
tvořících sportovní areály – plavecký areál v Přerově, koupaliště v Penčicích a zimní 
stadion v Přerově  

9.5.2 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. 

9.5.3 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).  

9.5.4 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova – části  pozemku 
p.č. 2185/2  v  k.ú. Přerov. 

9.5.5 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. 

9.5.6 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 433/2 
v k.ú. Vinary u Přerova 

9.5.7 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. 
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9.5.9 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -část pozemku p.č. 
455/2 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

9.5.1
0 

Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 73/1 v 
k.ú. Lýsky  

9.5.1
1 

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.  

9.5.1
2 

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. 

9.6.1 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. 

9.7.1 Zřízení věcného břemene na  nemovitém majetku statutárního města Přerova 
pozemku p.č. 156, p.č. 157,  p.č. 158, p.č. 159/5, p.č. 159/7, p.č.175, p.č. 4923, p.č. 
4925 vše  v k.ú. Přerov. 

9.7.2 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 205, p.č. 4929/1, oba v k.ú. Přerov, v 
majetku statutárního města Přerova.    

9.7.3 Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov, v majetku 
statutárního města Přerova.    

9.7.4 Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 4394/28 v k.ú. Přerov, v majetku 
statutárního města Přerova.    

9.7.5 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova – na 
části pozemku p.č. 530 v k.ú. Penčice - v rámci stavby „Přerov-Penčice, k lesu, Prášil, 
příp. NNk“   

9.7.6 Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 172/8, p.č. 171/17, p.č. 168, p.č. 157, p.č. 
163, p.č. 152 vše v  k.ú. Kozlovice u  Přerova v majetku statutárního města Přerova.    

9.7.7 Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 5839/3 v k.ú. Přerov v majetku 
statutárního města Přerova. 

9.7.8 Zřízení věcného břemene v souvislosti s umístěním a provozováním staveb „Stavební 
úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově“ na pozemku p.č. 5023 v k.ú. 
Přerov  

9.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - části 
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 1380, příslušném k části obce Přerov I - 
Město, na pozemku p.č. 24 v k.ú. Přerov. 

9.10.
1 

Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na nájem movitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova mezi statutárním městem Přerov a společností Technické služby 
města Přerova, s.r.o. 

9.10.
2 

Stanovení ceny nájmu schránky kolumbária 

9.11.
1 

Dodatek č. 7 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova mezi statutárním městem Přerov a spol. Technické služby města Přerova, 
s.r.o. 

9.11.
2 

Výpůjčka movitých věcí ve vlastnictví společnosti EKO-KOM, a.s. statutárnímu městu 
Přerov 

9.11.
3 

Výpůjčka movitých věcí ve vlastnictví společnosti EKO-KOM, a.s. statutárnímu městu 
Přerov 

9.12.
1 

Hospodaření objektu Chemoprojektu za roky 2008, 2009, 2010 a 2011. 

9.12.
2 

Prodloužení termínu plnění mandátní smlouvy na zajištění prodeje 1.013 bytových 
jednotek z majetku statutárního města Přerova 

10. Školské záležitosti 
10.1 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 

Přerovem   
10.2 Městská knihovna v Přerově – smlouva o výpůjčce movitého majetku  
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10.3 Odměny ředitelům škol a školských zařízení  
10.4 Užívání nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova za 

účelem poskytování základního vzdělávání 
10.5 Zařízení školního stravování – informace o současném stavu  
10.6 Lenka Kocfeldová - účelová dotace 
10.7 1. FC Viktorie Přerov o.s. - účelová dotace - materiál bude p ředložen na st ůl  
10.8 Sportovní klub Přerov - účelová dotace - materiál bude p ředložen na st ůl  
11. Sociální záležitosti 
11.1 Poskytnutí dotace pro Hospic na Svatém Kopečku 
11.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 
11.3  Uzavření nájemních  smluv k obecním bytům 
12. Různé 
12.1 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – doprodej doposud 

neprodaných bytů dle zák. č. 72/94 Sb. v platném znění v již privatizovaných domech 
12.2 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 
12.3 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním 

městem Přerov  
12.4 Veřejné zakázky - rozpočtový rámec (Přerovské listy – komplexní vydavatelské a 

distribuční služby, TV v Přerově) 
12.5 Petice za neplacení stočného v části místní části Přerova Kozlovic. 
12.6 Zahraniční pracovní cesta 
12.7 Použití znaku statutárního města Přerova 
12.8 Termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města Přerova 
12.9 Veřejná zakázka - úvěr do výše 100 mil. Kč 
12.1
0 

Projektová dokumentace „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 
města Přerova“ 

12.1
1 

Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů na centrální „Nákup kancelářského 
materiálu“ a „Nákup hygienických potřeb“ 

12.1
2 

Zahraniční pracovní cesta - materiál bude p ředložen na st ůl  

13. Informace primátora, nám ěstků primátora, členů Rady m ěsta, tajemníka 
magistrátu m ěsta 

14. Závěr, tiskové zprávy 
 


