
NÁVRH PROGRAMU 36. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 4. 4. 2012

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 36. schůze Rady města Přerova konané dne 4. dubna 2012
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
2.1 Změna v personálním obsazení osadního výboru Lověšice. 
2.2 Změna v personálním obsazení osadního výboru Lověšice. - materiál bude 

předložen na stůl 
3. Závěrečný účet a výroční zpráva Statutárního města Přerova za rok 2011
3.1 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozdělení finančních prostředků FMB
4.2 Zrušení příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova
4.3 Pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 
4.4 Přerovská rozvojová, s.r.o. – poskytnutí příplatku mimo základní kapitál dle ust. § 121 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
4.5 Obecně závazná vyhláška č. .../2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 

6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry
4.6 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků
4.7 Rozpočtové opatření č. 4
4.8 Návrh na schválení dohody o splátkách
4.10 Žádost o poskytnutí finanční dotace - Farní sbor Českobratrské církve evangelické
4.11 Žádost o poskytnutí záštity a finanční podpory
4.12 Žádost o poskytnutí finanční dotace  - Odbočka Svazu letců České republiky číslo 22 -

generála Janouška, Přerov, Velká Dlážka 2, 750 02  Přerov I-Město - materiál bude 
předložen na stůl 

5. Grantový program pro rok 2012 
5.1 Grantový program pro rok 2012 v oblasti sportu, sociální, kultury, zdravotnictví a 

volného času
6. Rozvojové záležitosti
6.1 Městská knihovna v Přerově - materiál bude předložen na stůl 
6.2 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury
6.3 IPRM Přerov-Jih - roční monitorovací zpráva č.3
6.4 Smlouva s VŠLG a zřízení pracovní skupiny pro dopravu v klidu - materiál bude 

předložen na stůl 
6.5 Smlouvy o poskytnutí dotace  z  rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2012
7. Investiční záležitosti
7.1 Bezbariérový  přístup  do  objektu BD  Husova  7 a 9, Přerov
7.2 Serverovna záložní agregát – Magistrát města Přerova – schválení zadávacího řízení
7.3 „Regenerace panelového sídliště Předmostí – 9. etapa“ – schválení výkonu 

zadavatelských činností - materiál bude předložen na stůl 
8. Majetkoprávní záležitosti 
8.1.1 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)
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8.2.1 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 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

8.2.2 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – převod bytové 
jednotky č. 1512/8 v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 3346/9 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

8.2.3 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – doprodej bytové 
jednotky č. 47/23 v objektu k bydlení č.p. 47, příslušném k části obce Přerov II –
Předmostí, na pozemku p.č. st. 742 v k.ú. Předmostí.

8.2.4 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – snížení přirážky ke 
kupní ceně bytové jednotky č. 2520/1 v objektu bydlení č.p. 2518, č.p. 2519,č.p. 2520, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5745/21, p.č. 5745/22, 
p.č. 5745/23, vše v k.ú. Přerov.

8.2.5 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – změna usnesení ve 
věci převodu bytové jednotky č. 2504/4 v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 
2504, č.p. 2505, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 4167/9 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

8.2.6 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 528/1 a části pozemku p.č. 528/2 oba v k.ú. Předmostí                                                   

8.2.7 Úplatný převod pozemků pod stavbami ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví Stavebního 
bytového družstva Přerov

8.3.1 Bezúplatný  převod nemovité věcí do majetku statutárního města Přerova- pozemků  
p.č. 2167/6, p.č. 1614, p.č. 4966, p.č. 4967/2, p.č. 4968, p.č. 4990, p.č. 4167/8, p.č. 
4960/7, p.č. 4960/8,  p.č. 5307/114, p.č. 71/2, p.č. 4996/10, p.č.  4996/9, p.č. 4996/8, 
p.č. 4988/9, p.č. 4988/7, p.č. 4996/11, p.č. 5304, v k.ú. Přerov,  dále pozemků p.č. 98, 
p.č. 563, p.č. 101/3, p.č. 101/5, p.č. 101/7, p.č. 136/1, p.č. 313/4, p.č. 313/4, p.č. 
313/5, p.č. 313/7, p.č. 313/8 , p.č. 448/1, p.č. 466/2, p.č. 468/2, p.č. 470/2, p.č. 504/1, 
p.č. 504/6, p.č. 518/1, p.č. 564/3, p.č. 599/1, p.č. 884/1 vše  v k.ú. Újezdec u Přerova, 
p.č. 172/3 a p.č. 548/5 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova,  dále  p.č. 5101/17, p.č. 5102/4, 
p.č. 5102/7  vše k.ú. Troubky nad Bečvou.

8.5.1 Nájem/záměr nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části 
nebytových prostor v objektu  bydlení č.p. 968, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov.

8.5.2 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.

8.5.3 Nájem 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. 

8.5.4 Nájem 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).

8.5.5 Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova mezi statutárním městem Přerov a společností Technické služby 
města Přerova, s.r.o.
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8.5.6 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky 
č. 424/103 v objektu bydlení č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov. 

8.7.1  Zřízení věcného břemene  na pozemku p.č. 1873/1, p.č. 5371/2, p.č. 5431/1, p.č. 
5453/1, p.č. 5453/7, p.č. 5455/1, p.č. 5466/138 vše v k.ú. Přerov v majetku 
statutárního města Přerova.   

8.7.2 Zřízení věcného břemene k nemovitému majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 505/1 v k.ú. Lověšice u Přerova.

8.7.3 Zřízení věcného břemene k nemovitému  majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č.  6518 v k.ú. Přerov. 

8.7.4 Zřízení věcného břemene k nemovitému  majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č.  2 , zahrada v k.ú. Lýsky.  

8.12.
1

Řád veřejného pohřebiště města Přerova

8.12.
2

Dispozice s nemovitým majetkem statutárního města Přerova - 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.

9. Školské záležitosti
9.1 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a zájmové 

vzdělávání ve školních družinách základních škol a středisku volného času zřízených 
statutárním městem Přerovem pro školní rok 2012/2013 

9.2 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ Za mlýnem, ZŠ 
Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro rok 2012 

9.3 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013 - vyhodnocení, 
Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11 – otevření další 
třídy mateřské školy

9.4 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 - projednání 
výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách mateřské školy v Čekyni 

9.5 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 
- zvýšení kapacity a projednání výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách mateřské 
školy Vinary 

9.6 Školní jídelna Přerov, Svisle 13 - sloučení     
9.7 Pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem 

Přerov – novela školského zákona 
9.8 Stížnost na ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4  
9.9 Tenisový klub Precolor Přerov - záměr účelové dotace
9.10 TK Precolor Plus Přerov o.s. - záměr účelové dotace
9.11 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – udržitelnost 

projektu „Mateřídouška bez bariér“ - materiál bude předložen na stůl 
9.12 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2012/2013 a 

projekt „ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory žáků ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí“  - materiál bude předložen na stůl 

9.13 Soukromá základní škola - užívání nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova a poskytnutí účelové dotace - materiál bude předložen 
na stůl 

9.14 Přerovský volejbalový klub o.s. - účelová dotace - materiál bude předložen na stůl 
10. Sociální záležitosti
10.1 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům
10.2  Výše smluvního nájemného u bytu č. 1 situovaného v domě č.p. 32 v Přerově –

Čekyni,  Na červenici 2
10.3 Pověření ke komplexnímu zajištění realizace jmenovitých akcí
10.4 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
10.5 Uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení - bezbariérovému bytu
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10.6 Metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech 
zvláštního určení - v domech s pečovatelskou službou

10.7 Sociální služby města Kroměříže, p.o. - žádost o poskytnutí dotace
10.8 Úhrada za pobyt trvale přihlášeného dítěte a za příležitostný pobyt dítěte v Městských 

jeslích
10.9 Přijetí peněžitých a nepeněžitých darů – multimediální bloky „Babi, dědo, nejste  sami 

…“ - materiál bude předložen na stůl
11. Různé
11.1 Dodatek č. 2 k Tarifní dohodě o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v zóně 51 

Přerov Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, ze dne 8.10.2010, ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 30.1.2012

11.2 Roční vyúčtování ostatní dopravní obslužnosti na linkách v oblasti Přerov   
11.3 Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora -

schválení zadávacího řízená
11.4 Bezúplatný převod nepotřebných movitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem 

11.5 Přerovské listy – schválení vítězného uchazeče
11.6 Zahraniční pracovní cesta - Ivano-Frankivsk
11.7 Návrh na přiznání peněžitého plnění za výkon funkce organizačního pracovního 

Redakční rady Přerovských listů
11.8 Účast města Přerova  ve 14. ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší internetové stránky a 

elektronické služby měst a obcí  (krajské kolo )
11.9 Projektový záměr vybudování centra pro podporu zavádění flexibilních forem práce -

materiál bude předložen na stůl 
12. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
13. Závěr, tiskové zprávy 




