
NÁVRH PROGRAMU 9. ZASTUPITELSTVA M ĚSTA PŘEROVA, KONANÉHO DNE  
12. 12. 2011 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA 
 Program zastupitelstva 
1. Zahájení  
1.1 Zahájení, schválení programu 9. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 
2. Informace o činnosti Rady m ěsta Přerova od 8. zasedání Zastupitelstva, 

informace z výbor ů          
2.2 Informace o činnosti Rady města Přerova od 8. zasedání Zastupitelstva města, 

informace z výborů 
3. Majetkoprávní záležitosti 
3.1.1 Záměr statutárního města Přerova – převod  nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú.  Přerov. 
3.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 10 v k.ú. Čekyně.  
3.2.1 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 

3.2.2 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 

3.2.3 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 

3.2.4 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 

3.2.5 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 

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

3.2.7 Převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č.  
658/2  v k.ú.  Kozlovice u Přerova.  

3.2.8 Převod  nemovitých věcí z  majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 
232/2  v k.ú. Vinary u  Přerova.  

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

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

3.3.1 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/ev,  jiná stavba, stojící na pozemcích p.č. 
6749/35, p.č. 6749/7, budovy bez čp/če, stojící na pozemcích p.č. 6752/39, p.č. 
6752/6, p.č. 6742/40, budovy bez čp/ev, stojící na pozemcích p.č. 6749/6, p.č. 
6749/34, vše v k.ú. Přerov. 



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

3.3.3 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  
pozemku p.č. 5935/19 v  k.ú.  Přerov 

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

3.3.5 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – spoluvlastnických 
podílů na pozemku p.č. 529/7,  a pozemku  p.č.  528/2  v k.ú. Přerov.  

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

3.3.7 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. 

3.3.8 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města  Přerova – 4 
bezbariérových bytových  jednotek v objektu bydlení č.p. 735, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  3082/3 v k.ú. Přerov (Bayerova 5). - 
materiál bude p ředložen na st ůl  

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

3.3.10 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 6802 a části pozemku p.č. 6840/1 v k.ú. Přerov. - materiál bude 
předložen na st ůl  

3.4.1 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                                                                                                                                                                                          

3.4.2 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 

4. Finanční záležitosti 
4.1 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 10/10 z Fondu oprav, 

modernizací a rozšiřování bytového fondu 
4.2 Poskytování půjček z FMB - předpis, smlouvy, výběrové řízení 
4.3 „Transformace“ příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova 
4.4 Rozpočtové opatření č. 16 
4.5 Kontokorentní úvěr 
4.6 Upuštění od vymáhání pohledávky Základní školy Přerov, Želatovská 8, 

IČ:49558862  
4.7 Obecně závazná vyhláška č.../2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 

7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
4.8 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 podstraňování komunálních odpadů 

4.9 Obecně závazná vyhláška č..../2011, kterou se stanoví, na kterých místech mohou 
být provozovány loterie a jiné podobné hry 

4.10 Obecně závazná vyhláška č. …/2011, o zákazu provozování sázkových her, loterií 
a jiných podobných her na celém území města 

4.11 Žádost o dotaci na vybavení pro Uměleckou akademii Street Art o.s. 
5. Návrh rozpo čtu Statutárního m ěsta Přerova na rok 2012 
5.1 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2012 
5.2 Grantový program na rok 2012 - vyhlášení 
6. Rozvojové záležitosti 
6.1 Program revitalizace městského hřbitova v Přerově -2.aktualizace 
6.2 Koncepce dobudování infrastruktury v místních částech města Přerova - Kozlovice, 

Lýsky, Dluhonice, Čekyně, Penčice 
6.3 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury 



6.4 Záměr výstavby autobusové zastávky u křižovatky ulic Tyršova, Sportovní 
7. Investi ční záležitosti 
8. Školské záležitosti 
8.1 1. FC Viktorie Přerov o.s. - účelová dotace 
8.2 HC ZUBR PŘEROV - účelová dotace 
8.3 Lenka Kocfeldová - účelová dotace 
8.4 Sportovní klub Přerov - účelová dotace 
8.5 Zařízení školního stravování – informace o současném stavu  
9. Sociální záležitosti 
9.1 Poskytnutí dotace pro Hospic na Svatém Kopečku 
9.2 Informace o součinnostních akcích Odboru sociálních věcí a školství s Policií ČR a 

Městskou policií - materiál bude p ředložen na st ůl  
10. Různé 
10.1 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 

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

10.3 Veřejné zakázky - rozpočtový rámec (Přerovské listy – komplexní vydavatelské a 
distribuční služby, TV v Přerově) 

11. Náměty, dotazy a p řipomínky 
11.1 Náměty, dotazy a připomínky 
12. Závěr zasedání 
 


