
 
NÁVRH PROGRAMU 10. ZASTUPITELSTVA M ĚSTA PŘEROVA, KONANÉHO DNE 6. 2. 

2012 
 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA 
 Program zastupitelstva 
1. Zahájení 
1.1 Zahájení, schválení programu 10. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 
2. Informace o činnosti Rady m ěsta Přerova od 9. zasedání Zastupitelstva, 

informace z výbor ů 
2.1 Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova 
2.2 Informace o činnosti Rady města Přerova od 9. zasedání zastupitelstva města, 

informace z výborů 
3. Informace k Memorandu o spolupráci a spole čném postupu p ři tvorb ě 

Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouck ém kraji 
4. Majetkoprávní záležitosti 
4.1.1 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný  převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 3751/1 v k.ú. Přerov. 
4.1.2 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. 
4.2.1 Bezúplatný převod pozemků pod silnicí II. třídy z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje  
4.2.2 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  

4.2.3 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 

4.2.4 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 

4.2.5 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 

4.2.6 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 

4.3.1 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova části pozemku p.č.  
5733/8 v k.ú. Přerov.    

4.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města pozemků pro stavbu 
cyklostezky na ul. Želátovská - materiál bude p ředložen na st ůl  

4.6.1 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – příprava záměru 
úplatného převodu nebytových prostor v objektech k bydlení a doprodej bytových 
jednotek - materiál bude p ředložen na st ůl  

5. Finanční záležitosti 
5.1 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  



5.2 Prominutí pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 
5.3 Rozpočtové opatření č. 18 
5.4 Rozpočtové opatření č. 1 
5.5 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků 
5.6 Rozpočtové opatření – přecházející investiční akce 
5.7 Rozpočtové opatření – nové investiční akce 
5.8 Úvěr 100 mil. Kč - uzavření smlouvy  
6. Rozvojové záležitosti 
6.1 Program regenerace a revitalizace zámku v Přerově-zpráva o plnění 
6.2 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury - Kozlovice 
6.3 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury 
7. Investi ční záležitosti 
8. Školské záležitosti 
8.1 Přímá podpora pro rok 2012 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov Handball Club  
9. Sociální záležitosti 
9.1 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, 

p.o. 
10. Různé 
10.1 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 

10.2 Obecně závazná vyhláška č. ...../2012 o stanovení opatření k omezení propagace 
hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 

10.3 Změna zakládací listiny Nadačního fondu Přerov - Cuijk 
10.4 Přerovská rozvojová, s.r.o. - změna statutárních orgánů, změna sídla  
10.5 Obecně závazná vyhláška č. …/2012, o zákazu provozování sázkových her, loterií a 

jiných podobných her na celém území města - materiál bude p ředložen na st ůl  
10.6 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SML/196/2011 - materiál bude 

předložen na st ůl  
11. Náměty, dotazy a p řipomínky 
11.1 Náměty, dotazy a připomínky 
12. Závěr zasedání 
 


