
NÁVRH PROGRAMU 27. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 18. 1. 2012 
 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  
 Program rady 
1. Zahájení 
1.1 Program 27. schůze Rady města Přerova 
2. Kontrola pln ění usnesení, informace z komisí 
2.1 Změna v personálním obsazení – Komise pro projednávání záměrů     
2.1.1 Změna v personálním obsazení - Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality 

- materiál bude p ředložen na st ůl  
2.2 Kontrola usnesení - zhodnocování finančních prostředků  
3. Finanční záležitosti 
3.1 Informace o vydání Vnitřního předpisu č. 25/2011 
3.2 Útulek pro zvířata - přijetí daru  
3.3 Obecně závazná vyhláška č.../2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 

7/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní 
videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému  

3.4 Prominutí pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 
3.5 Nařízení města o stanovení maximální ceny jízdného v MHD 
3.6 Cestovní náhrady 
3.7 Rozpočtové opatření č. 18 
3.8 Rozpočtové opatření č. 1 
3.9 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků 
3.10 Rozpočtové opatření – investiční akce 
3.11 Rozpočtové opatření – nové investiční akce 
4. Rozvojové záležitosti 
4.1 Program regenerace a revitalizace zámku v Přerově - zpráva o plnění 
4.2 Fasáda roku 2011 - 9.ročník ceny za realizaci čelní fasády udělované městem Přerov 
4.3 IPRM Přerov-Jih - schválení projektů pro dotaci z IOP a jmenování nového člena 

řídícího výboru 
4.4 Oprava chodníku a cyklostezky Přerov - ul. Na Loučkách - smlouva o právu provést 

stavbu na pozemcích p.č. 1151/1 a 1152/1 v k.ú. Přerov 
4.5 Smlouva PD bytový fond DSmP – IPRM Husova 11,13, Husova 15,17, Kojetínská 22, 

Kojetínská 24, Kojetínská 26 a Kojetínská 28, Přerov - dodatek č. 2 
4.6 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje k opatřením Fondu 

solidarity EU (Lávka  pro pěší U  Tenisu v Přerově ) - materiál bude p ředložen na 
stůl  

4.7 Zajištění energetických úspor objektů ZŠ U Tenisu a ZŠ Svisle - zpracování žádostí o 
dotace - materiál bude p ředložen na st ůl  

4.8 Kompostárna Přerov-Žeravice - pokračování projektu - materiál bude p ředložen na 
stůl  

5. Investi ční záležitosti 
5.1 Městský hřbitov Přerov, stará část – rozvody vody 
5.1.1 Městský hřbitov Přerov, stará část – obřadní síň - materiál bude p ředložen na st ůl  
5.2 Střecha objektu „Most k životu“ – B. Němce, Přerov 
6. Majetkoprávní záležitosti  
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých a movitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova - dvou podzemních garáží bez čp/če pod pozemkem p.č. 
284, stavby dřevěných skladišťových komor na pozemku p.č. 282 a části pozemku 
p.č. 282, vše v k.ú. Přerov  

6.1.2 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města  Přerova – nebytové  jednotky č. 2398/101 v objektu bytový dům č.p. 2398, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2495 v k.ú. Přerov 
(Vaňkova 1). - materiál bude p ředložen na st ůl  



6.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem  nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 426/16, ovocný sad, v k.ú. Předmostí. 

6.1.4 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 418/1, orná půda, v k.ú. Lověšice u Přerova. 

6.1.5 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný  převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 263 a p.č. 264 v k.ú. Čekyně. 

6.1.6 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný  převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 621 v k.ú. Předmostí. 

6.1.7 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný  převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 3751/1 v k.ú. Přerov. 

6.2.1 Bezúplatný převod pozemků pod silnicí II. třídy z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje  

6.2.2 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 
bytové jednotky č. 2543/2 v objektu k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 2544, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/15 v k.ú. Přerov – 
uzavření dodatku na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny 

6.2.3 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
410/2, p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. 
Přerov a garáží bez čp/če, které jsou na těchto pozemcích postaveny  

6.2.4 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – změna usnesení ve 
věci převodu bytové jednotky č. 2542/6 v objektu k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 
2544, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5745/15 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 

6.2.5 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 
bytové jednotky č. 2532/5 v objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 
2533, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov 
– uzavření dodatku na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny 

6.3.1 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku 
p.č. 6608/3 v  k.ú.  Přerov. 

6.5.1 Nájem nemovitých věcí  statutárním  městem Přerovem - pozemku p,.č. 6802 a části 
pozemku p.č. 6840/1 v k.ú. Přerov. 

6.5.2 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. 

6.5.3 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. 

6.5.4 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. 

6.5.5 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.  

6.5.6 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. 

6.5.7 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerovem - části pozemku p.č. 6868/83 v 
k.ú. Přerov.  

6.5.8 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  p.č. 255/1  v k.ú. Přerov. 

6.5.9 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
6836/1 v k.ú. Přerov. 



6.5.1
0 

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. 

6.5.1
1 

Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 152 
v k.ú. Čekyně 

6.5.1
2 

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

6.5.1
3 

Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – budovy bez č.p./č.e. 
objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 1170, zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov 
(veřejné WC na nám. Svobody v Přerově) 

6.7.1 Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 5103 v k.ú. Přerov, v majetku statutárního 
města Přerova.    

6.7.2 Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 3803/3, v k.ú. Přerov, v majetku 
statutárního města Přerova.    

6.7.3 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 240/1, p.č. 4951/3, p.č. 4955, p.č. 4953, 
vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.    

6.7.4 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku Olomouckého kraje - správy silnic  
statutárním městem Přerovem - na pozemku p.č. 439/7 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

6.7.5 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova – na 
částech pozemků p.č. 1107, p.č. 1108, p.č. 1145, p.č. 1146 a p.č. 1147 vše v k.ú. 
Újezdec u Přerova          

6.7.6 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova – na 
částech pozemků p.č. 17, p.č. 163 o ba v k.ú. Popovice u Přerova a částech pozemků 
p.č. 30/7, p.č. 523/1 a p.č. 590/1 vše v k.ú. Předmostí          

6.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části 
nebytových prostor v objektu technické vybavenosti  bez čp./če na pozemku p.č. 239, 
zast. plocha, v k.ú. Přerov.  

6.8.2 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  nebytového 
prostoru v objektu jiná stavba č.p. 77, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov. 

6.8.3 Podnájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –  části obvodové zdi 
domu č.p. 406 (Velké Novosady 5 v k.ú. Přerov)  

6.8.4 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - části 
nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248, příslušné k části obce 
Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba 
odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově). - materiál bude p ředložen 
na stůl  

6.11.
1 

Dodatek č. 8 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova mezi statutárním městem Přerov a spol. Technické služby města Přerova, 
s.r.o. 

7. Školské záležitosti 
7.1 Projekt Praha, Česko a svět očima dětí  
7.2 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 - souhlas zřizovatele k použití 

části rezervního fondu na posílení investičního fondu 
7.3 Přijetí nepeněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem 

Přerovem   
7.4 Úprava platu u ředitelů škol a ředitele školského zařízení  
8. Sociální záležitosti 
8.0 Dodatek ke z řizovací listin ě příspěvkové organizace Sociální služby m ěsta 

Přerova, p.o. - materiál bude p ředložen na st ůl  
8.1 Pověření ke komplexnímu zajištění realizace jmenovitých akcí 
8.2 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům zvláštního určení, zvlášť upravených pro 

bydlení zdravotně postižených osob  
8.3 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 



8.4 Výše smluvního nájemného u bytů zvláštního určení, zvlášť upravených pro bydlení 
zdravotně postižených osob, situovaných v domě č.p. 735 v Přerově, Bayerova 5.  

9. Různé 
9.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 
9.2 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2012 jako náhrada 

výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města Přerova v souvislosti s 
výkonem jejich funkce 

9.3 Změna zakládací listiny Nadačního fondu Přerov - Cuijk 
9.4 Obecně závazná vyhláška č. ...../2012 o stanovení opatření k omezení propagace 

hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 
9.4.1 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo a zajištění servisu č.SML/669/2011 ze dne 4.8.2011 

uzavřenou se společností TESCO SW, a.s., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 
Olomouc-Hodolany, IČ 25892533. - materiál bude p ředložen na st ůl  

9.5 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu města Přerova 
9.6 Smlouva o vytvoření zvukově obrazového záznamu 
9.7 Žádost o zapojení města do kampaně  Vlajka pro Tibet 
9.8 Nominace na Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby 
9.9 Petice za dostavbu a napojení cyklostezky v úseku Kozlovice – Areál sportu Kozlovice 
9.10 Petice ve věci zřízení ubytovny v bývalém areálu firmy FLAMILO v Přerově – 

Lověšicích. 
10. Informace primátora, nám ěstků primátora, členů Rady m ěsta, tajemníka 

magistrátu m ěsta 
11. Závěr, tiskové zprávy 
 


