
 
NÁVRH PROGRAMU 31. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 28. 2. 2012 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  
 Program rady 
1. Zahájení 
1.1 Program 31. schůze Rady města Přerova konané dne 28. února 2012 
2. Kontrola pln ění usnesení, informace z komisí 
2.1 Přehled účasti členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za II. pololetí 2011 
3. Finanční záležitosti 
3.1 Rozpočtové opatření č. 3 
4. Rozvojové záležitosti 
4.1 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury 
4.2 Uzavření prováděcí smlouvy na dotační management projektu - Kompostárna Přerov-

Žeravice 
4.3 Plánovací smlouva k výstavbě rodinného domu v místní části Újezdec 
5. Investi ční záležitosti 
5.1 Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 2. etapa - veřejná zakázka na realizaci stavby 
6. Majetkoprávní záležitosti 
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova –nájem nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerova  – části pozemku p.č. 54 v k.ú. Popovice u Přerova  
6.1.2 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova  – částí pozemků p.č. 404, p.č. 406 a p.č. 616  a  pozemku p.č. 609 
vše v k.ú. Žeravice  

6.1.3 Záměr statutárního města Přerova –nájem nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova  – části pozemku p.č. 1195 v k.ú. Žeravice.  

6.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 86/1 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

6.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - části pozem ku p.č. 508/3 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

6.2.1 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  

6.2.2 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – změna usnesení ve 
věci převodu bytové jednotky č. 1963/19 v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město 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 

6.5.1 Nájem/záměr  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 Přerov - nebytového prostoru 
č. 191/103 v bytovém domě č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov. 

6.5.3 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerova – nebytového 
prostoru v objektu občanského vybavení č.p. 184, příslušném k části obce Přerov XII -
Žeravice, na pozemcích p.č.  416, p.č. 203, p.č. 198 v k.ú. Žeravice. 

6.5.4 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky 
č. 424/102 v objektu bytový dům č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov 

6.5.5 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - štítové zdi domu č.p. 
134, Kratochvílova 19 v Přerově 

6.5.6 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerovem -  části pozemku p.č. 439/7, 
ost. plocha, v k.ú. Lověšice u Přerova. 
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6.5.7 Nájem/záměr nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytového 
prostoru v objektu bytový dům č.p. 100, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov.  

6.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
764/3 trvalý travní porost v k.ú. Dluhonice 

6.7.1 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova – na 
části pozemku p.č. 2580/5, p.č. 7152/1, p.č. 7152/2 vše v k.ú. Přerov – Přerov, ul. 
Dvořákova RD Nemo, DTS 

6.7.2 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova – na 
části pozemku p.č. 349 v k.ú. Penčice – „Přerov-Penčice, Strnadel, připojení 
NNv,NNk“ 

6.7.4 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 2635/1, p.č. 2636 a p.č. 4811/3 v k.ú. 
Přerov. 

6.11.
3 

Smlouvy o výpůjčce odpadových nádob mezi statutárním městem Přerov a základními 
školami v Přerově 

6.12.
1 

Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s umístěním a provozováním stavby 
„Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov - Laguna“ na pozemku p.č. 5009/1 v 
k.ú. Přerov  

7. Školské záležitosti 
7.1 Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad při základních školách zřizovaných 

statutárním městem Přerovem  
7.2 Mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem - projednání výjimky z 

maximálního počtu dětí ve třídách  
7.3 Základní škola Přerov, Želatovská 8 - povolení výjimky z maximálního počtu žáků ve 

třídě  
7.4 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 a Základní škola a Mateřská škola Přerov – 

Předmostí, Pod skalkou 11 - bezplatné přenechání nebytových prostor  
7.5 Informace Školské rady při Základní škole Přerov, U tenisu 4 - materiál bude 

předložen na st ůl  
8. Sociální záležitosti 
8.1 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 
9. Různé 
9.1 Žádost o zapojení města Přerova do 3. ročníku občanské iniciativy "Za vyvěšování 

moravské vlajky" 
9.2 Výsledek výběrového řízení na obsazení  pracovního místa ředitele příspěvkové 

organizace Kulturní a informační služby města Přerova, jmenování na pracovní místo 
ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova. 

9.3 IPRM Přerov-Jih - uzavření mandátní smlouvy na zadavatelskou činnost   
9.4 Zajištění energetických úspor objektu ZŠ U Tenisu  - mandátní smlouva - materiál 

bude p ředložen na st ůl  
9.5 Podání kasační stížnosti - materiál bude p ředložen na st ůl  
10. Informace primátora, nám ěstků primátora, členů Rady m ěsta, tajemníka 

magistrátu m ěsta 
11. Závěr, tiskové zprávy 
 


