
 
NÁVRH PROGRAMU 25. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 14. 12. 2011 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  
 Program rady 
1. Zahájení 
1.1 Program 25. schůze Rady města Přerova 
2. Kontrola pln ění usnesení, informace z komisí 
2.1 Dodržování technických  náležitostí  nájemních  smluv  a   účelu    nájmu  u  

nebytových  prostor a nebytových objektů ve správě Domovní správy města Přerova - 
kontrola   usnesení MR č. 755/28/2 ze dne 24.4.1996 

2.2 Změna v personálním obsazení - Komise pro cestovní ruch a kulturu 
3. Finanční záležitosti 
3.1 Nařízení města o stanovení maximální ceny jízdného v MHD 
3.2 Vnitřní předpis č. ...... /2011 - "Postup při uplatnění DPH" 
3.2.1 Vnitřní předpis č.  ../2011 Inventarizace majetku a závazků - materiál bude p ředložen 

na stůl  
3.2.1 Rozpočtové opatření č. 17 - dodatek - materiál bude p ředložen na st ůl  
3.3 Rozpočtové opatření č. 17 
4. Rozvojové záležitosti 
4.1 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury 
4.2 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury 
4.3 Jižní předpolí Tyršova mostu - smlouva o realizaci přeložky 
5. Investi ční záležitosti 
5.1 „Městský hřbitov Přerov, stará část – obřadní síň“ 
5.2 Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 1. etapa - veřejná zakázka na realizaci stavby - 

materiál bude p ředložen na st ůl  
6. Majetkoprávní záležitosti 
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova. 
6.1.2 Záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný  převod nemovité věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5176/48 v k.ú. Přerov.  
6.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/nájem nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 152 v k.ú. Čekyně 
6.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – budovy č.p. 3162 na pozemku p.č. 4809, pozemku p.č. 
4809, části pozemku p.č. 4810 a části pozemku p.č. 4811/3 vše v k.ú. Přerov 

6.1.5 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – části nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 148, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 136,  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 1). - 
materiál bude p ředložen na st ůl  

6.2.1 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 22 bytových jednotek 
v objektu k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, postaveném na pozemku p.č. 5738/11 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 

6.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - části 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. 

6.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  nebytových  
prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I-
Město,  na pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov (Jasínkova 4)  
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6.5.3 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. 

6.5.4 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. 

6.5.5 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových prostor 
v objektu občanské vybavenosti č.p. 2883, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
na pozemku p.č. 3161/4 v  k.ú. Přerov. 

6.5.6 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – objektu  
občanského vybavení č.p. 1, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku 
p.č.  254 a pozemků p.č.254 a  255/1  v k.ú. Přerov. - materiál bude p ředložen na 
stůl  

6.6.1 Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové předměty ve 
Slavnostní zámecké síni přerovského zámku.  

6.7.1 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 1981/36, p.č. 4986/1, p.č. 5307/100, p.č. 
5307/90, vše v k.ú. Přerov  v majetku  statutárního města Přerova.    

6.7.2 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.    

6.7.3 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.    

6.7.4 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova - na 
pozemcích p.č. 1169, p.č. 4981 a p.č. 4982 v k.ú. Přerov. 

6.7.5 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  k pozemku p.č. 475,  zast. pl. a nádvoří  
v k.ú. Újezdec u Přerova. 

6.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  nebytové  
jednotky č. 190/101 v objektu bytový dům č.p.  190, 191, příslušném k části obce 
Přerov I-Město,  na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 2, 4) . 

6.8.2 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových 
prostor v objekt bydlení č.p. 148, příslušný k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 136,  v k.ú. Přerov (Městský dům, Kratochvílova 1)  

6.12.
1 

Smlouva o provozování sběrného dvora a místa zpětného odběru mezi statutárním 
městem Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o. 

6.12.
2 

Způsob odepisování dlouhodobého majetku 

6.12.
3 

Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi statutárním městem Přerov 
a provozovatelem kolektivního systému Ekolamp s.r.o. 

7. Školské záležitosti 
7.1 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 

organizace Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 Jmenování na pracovní místo 
ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 

7.2 Hodnocení práce ředitelů  
7.3 Odměny ředitelům škol a školských zařízení  
7.4 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení pro rok 2012 
7.5 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 nájemních smluv k obecním bytům 
8.3 Úhrada za pobytové sociální služby 
8.4 Navýšení kapacity lůžek v domově pro seniory a změna poměru poskytovaných 

sociálních služeb domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem  
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8.5 Zvýšení úhrad za stravování v Domově pro seniory, Kabelíkova 14a, Přerov a Denním 
pobytu, Purkyňova 16, Přerov - materiál bude p ředložen na st ůl  

8.6 Veřejná služba - materiál bude p ředložen na st ůl  
9. Různé 
9.1 Přerovské listy – komplexní vydavatelské a distribuční služby 
9.2 TV v Přerově 
9.3 Kompostárna Přerov, 1. a 2. etapa – dokumentace pro stavební povolení 
9.4 Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. 1602300104 o závazku veřejné služby - ODO 
9.5 Dodatek č. 1 Tarifní dohody o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v zóně 51 Přerov 

Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje mezi Olomouckým krajem, 
statutárním městem Přerov, Veolií Transport Morava a.s., FTL - First Transport Lines, 
a.s., SAD Trnava a.s. a Dopravní a logistickou společností s.r.o., dle Přílohy č. 1 
důvodové zprávy. 

9.6 Informace o realizaci projektu "Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova" 
9.7 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu města Přerova 
9.8 Prodej nepotřebného movitého majetku, osobního automobilu ŠKODA FABIA SEDAN, 

které je ve vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova 

9.9 Pronájem optických vláken k MDKS                                                                                                                 
- materiál bude p ředložen na st ůl  

9.10 Odvolání z funkce ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova. Sestavení komise pro výběrové řízení na obsazení  pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova - jmenování členů 
komise včetně předsedy, schválení tajemníka komise. Vyhlášení  výběrového řízení 
na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační 
služby města Přerova - materiál bude p ředložen na st ůl  

10. Informace primátora, nám ěstků primátora, členů Rady m ěsta, tajemníka MMPr 
11. Závěr, tiskové zprávy 
 


