
 
NÁVRH PROGRAMU 33. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 14. 3. 2012 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  
 Program rady 
1. Zahájení 
1.1 Program 33. schůze Rady města Přerova konané dne 14. března 2012 
2. Kontrola pln ění usnesení, informace z komisí 
2.1 Kontrola použití dotace poskytnuté občanskému sdružení AUTO KLUB PŘEROV - 

město v AČR 
2.2 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, uzavřených 

odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi zřízenými městem za období 1.10. 
2011 – 31. 12. 2011. 

2.3 Změna v personálním obsazení - Redakční rada Přerovských listů 
3. Finanční záležitosti 
3.1 Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové organizace zřízené statutárním 

městem Přerov a rozpočtový proces  
4. Rozvojové záležitosti 
4.1 Smlouva o právu provést stavbu - "Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově, 

stavební úpravy", smlouva o budoucí smlouvě darovací 
4.2 Radnice na Horním náměstí 
4.3 Projekt "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova" - 

schválení Podmínek rozhodnutí 
5. Investi ční záležitosti 
5.1 Interiér šaten pro účinkující v Městském domě, Přerov 
5.2 „IPRM Přerov – Dětské hřiště Jižní Čtvrť I/9-12“ – schválení zadávacího řízení - 

materiál bude p ředložen na st ůl  
5.3 „IPRM Přerov – Dětské hřiště Jižní Čtvrť III/1-3“ – schválení zadávacího řízení - 

materiál bude p ředložen na st ůl  
5.4 Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 1. etapa - dodatek č. 1 - materiál bude 

předložen na st ůl  
6. Majetkoprávní záležitosti 
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova - části pozemku p.č. 67/1 ost. plocha v k.ú. Předmostí. 
6.1.2 Záměr statutárního města Přerova  - nájem  nemovitých věcí z  majetku statutárního 

města Přerova -  části pozemku  p.č. 5088/3 v k.ú. Přerov.  
6.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem části nebytových prostor v budově č.p. 79, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 173 v k.ú. Přerov 
(Blahoslavova 3, Přerov) 

6.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod jiného nebytového prostoru č. 
2894/103 v budově č.p. 280, 281, 282, 2894, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov a podílu id. 2957/37984 na společných 
částech budovy a pozemku a jiného nebytového prostoru č. 293/102 v budově č.p. 
283, 284, 285, 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 
75/10 v k.ú. Přerov a podílu id. 2439/36438 na společných částech budovy a pozemku 

6.1.5 Záměr statutárního města Přerova - dispozice s nemovitým majetkem, uzavření 
smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92 příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov. 

6.2.1 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - dvou garáží bez 
čp/če pod pozemkem p.č. 284 a části pozemku p.č. 282, vše v k.ú. Přerov, a zřízení 
věcného břemene práva chůze a jízdy na část pozemku p.č. 282 v k.ú. Přerov jako 
předmět převodu 
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6.2.2 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – změna usnesení ve 
věci převodu bytové jednotky č. 2548/7 v objektu k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 
2549, příslušném pro část obce Přerov I – Město 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 

6.2.3 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – bytových jednotek  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 

6.3.1 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku 
p.č. 1018/1 v  k.ú.  Přerov. 

6.3.2 Převod nemovitých věcí – id. ½ pozemků p.č. 192/2 a 192/4 v k.ú. Kozlovice u 
Přerova z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu České republiky 
do vlastnictví statutárního města Přerova 

6.5.1 Nájem/záměr nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  části 
nebytových prostor v objektu  jiná stavba č.p. 2822, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 4293/44,  v  k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48). 

6.5.2 Nájem  nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova – části budovy č.p. 
2601 příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 5738/6  v k.ú. 
Přerov. 

6.5.3 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - garáže bez čp/če na 
pozemku p.č. 412/7 v k.ú. Přerov  

6.5.4 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. 

6.7.1 Zřízení věcného břemene  na pozemku 6868/17, v k.ú. Přerov, v majetku statutárního 
města Přerova.    

6.7.2 Zřízení věcného břemene  na pozemcích p.č. 411, p.č. 1249, p.č.1235, vše v k.ú. 
Újezdec  u Přerova, v majetku statutárního města Přerova.    

6.7.3  Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 5746/1 v  k.ú. Přerov v majetku 
statutárního města Přerova.    

6.7.4 Zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování stavby 
„Příjezdní komunikace Přerov - Újezdec“ na pozemku p.č. 5537/3 v k.ú. Přerov a 
právu přístupu a příjezdu na tento pozemek za účelem provozování, údržby, oprav a 
likvidace této stavby  

6.7.5 Zřízení věcného břemene na  nemovitém  majetku Olomouckého kraje - Správy silnic  
olomouckého kraje  a Střední zemědělské školy Přerov ve prospěch  statutárního 
města Přerov k tíži  pozemku p.č. 6801 a p.č. 5115/1, oba v k.ú. Přerov. - materiál 
bude p ředložen na st ůl  

6.12.
1 

Časový harmonogram postupné výměny svislého dopravního značení  

7. Školské záležitosti 
7.1 Úprava platu ředitelky mateřské školy   
7.2 Pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem 

Přerov – novela školského zákona  
8. Sociální záležitosti 
8.1 Stanovení výše finančního příspěvku pro obce, jejichž občané žádají o umístění do 

bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou 
8.2 Záměr statutárního města Přerova - poskytnutí finančního daru - Nadace pro 

transplantace kostní dřeně 
8.3 Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek  
8.4 Uzavření nájemních smluv k bytům zvláštního určení - bezbariérovým bytům 
8.5 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 
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8.6 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 
9. Různé 
9.1 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu města Přerova 
9.2 Výpověď účastnické smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací se společností Telefónica Czech Republic, a.s., uzavření smlouvy o 
společném postupu při zadání veřejné zakázky na poskytování služeb elektronických 
komunikací  

9.3 Dodatek ke smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat 
pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji  

9.4 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2011 
9.5 Schválení jednotného vstupného na letní divadelní scénu v Galerii města Přerova 
9.6 Zapojení statutárního města Přerova do zájmového sdružení právnických osob 

OK4Inovace 
9.7 Zapojení města Přerova do projektu "Mezinárodní den dětí" v Juraparku Krasiejow 
9.8 Právní a související poradenské služby k projektu „Zajištění přenosu dat a informací v 

územní samosprávě města Přerova“ – schválení zadávacího řízení - materiál bude 
předložen na st ůl  

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

11. Závěr, tiskové zprávy 
 
 


