
NÁVRH PROGRAMU 40. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 30. 5. 2012

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 40. schůze Rady města Přerova konané dne 30. května 2012
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
2.1 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, uzavřených 

odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi zřízenými městem za období 1.1. 
2012 – 31. 3. 2012

2.2 Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve městě Přerově
2.3 Návrh na změnu v personálním obsazení Komise rozvojové a investiční
3. Finanční záležitosti
3.1 Novelizace vnitřních předpisů v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace 

Domovní správa města Přerova ke dni 30. 6. 2012 a dalšími organizačními změnami
3.2 Uzavření mandátní smlouvy č. nSIPO 07 – 191/2012 mezi statutárním městem 

Přerov a Českou poštou, s.p.
3.3 Pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 
3.4 Prominutí pohledávek evidovaných Domovní správou města Přerova
3.5 Česká spořitelna, a. s. - uzavření smlouvy o přijímání platebních karet 
3.6 UniCredit Bank CZ - smlouva o běžném účtu  
3.7 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města
3.8 Rozpočtové opatření č. 7
3.9 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, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012

3.10 Ekologická likvidace a vyřazení nalezených vozidel
3.10.1 Cestovní náhrady - materiál bude předložen na stůl 
3.11 Poskytnutí příspěvků - "Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR", Konfederace 

politických vězňů České republiky, Moravskoslezský svaz Vojenských táborů 
nucených prací - Pomocné technické prapory, Český svaz bojovníků za svobodu, 
o.s.

3.12 Žádost o dotaci na Mistrovství světa ve Francii
3.13 Poskytnutí dotací - Gymnázium Jakuba Škody, Obec Troubky - záměry.
3.14 Žádost o poskytnutí finanční dotace - Náboženská obec Církve československé 

husitské
4. Rozvojové záležitosti
4.1 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury
4.2 1. Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury                                                                                                                                                                        

2. Bezúplatný převod nemovitých a movitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - materiál bude předložen na stůl 

4.3 IPRM Přerov-Jih - schválení projektů pro dotaci - materiál bude předložen na stůl 
5. Investiční záležitosti
5.1 „Lávka přes řeku Bečvu, U Tenisu v Přerově“ – schválení zadávacího řízení -

materiál bude předložen na stůl 
5.2 „Rozšíření skládky TKO Přerov – Žeravice, 2. etapa“ – schválení zadávacího řízení -

materiál bude předložen na stůl 
5.3 „Cyklostezka Osmek“ – schválení zadávacího řízení - materiál bude předložen na 

stůl 
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – pozemku p.č. 5935/19 v k.ú. Přerov. 



6.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6784/5, p.č. 6784/8, p.č. 6800/2, vše k.ú. 
Přerov. 

6.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p. č. 5733/8, k.ú. Přerov. 

6.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova – nebytové jednotky v objektu bytový dům č.p. 190, 191, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov 
(Kozlovská 4).

6.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova – nebytové jednotky v objektu bytový dům č.p. 192, 193, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov 
(Kozlovská 6).

6.1.6 Záměr  statutárního města Přerova - 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 (Chemoprojekt - garáž).

6.1.7 Záměr statutárního města Přerova -  nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města  Přerova - části pozemku p.č. 6836/1  v k.ú. Přerov.

6.1.8 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1220/2 a p.č. 1234 v k.ú. Čekyně a 
pozemku p.č. 1690/8 v k.ú. Žeravice.

6.1.9 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova  pozemku p.č. 5466/234  v k.ú. Přerov.

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

6.1.11 Záměr  statutárního města Přerova - 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.

6.1.12 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod/nájem   části pozemku p.č. 
6868/83 ostatní plocha v k.ú. Přerov. 

6.1.13 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – záměr 
úplatného převodu 16 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 49, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3461 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

6.1.14 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – záměr 
úplatného převodu 22 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3672, včetně pozemku 
p.č. 3673, 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

6.2.1 Úplatný převod  nemovitých věcí  z majetku  statutárního města Přerova – pozemku 
p.č. 1363, zahrada,  v k.ú. Přerov.

6.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku 
p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice

6.2.3 Úplatný převod pozemků pod stavbami ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví 
Stavebního bytového družstva Přerov - materiál bude předložen na stůl 

6.3.1 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků 
p.č. 6784/4, p.č. 6784/6, p.č. 6773/2, p.č. 6773/1, vše v  k.ú.  Přerov

6.5.1 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.



6.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových 
prostor v objektu jiná stavba č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na 
pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20 - pravá část).

6.5.3 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky 
v objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2424/2, v k.ú. Přerov (Klivarova 1).

6.5.4 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
1019/1 v k.ú. Přerov.

6.5.5 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
1873/1 v k.ú. Přerov

6.5.6 Nájem nemovitých věcí statutárním  městem Přerovem - části pozemku p.č. 5115/1 a  
části p.č. 6801 , oba v k.ú. Přerov. 

6.5.7 Dodatek č. 8 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.

6.6.1 Výpůjčka 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.

6.6.2 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
6607 v k.ú. Přerov

6.7.1 Zřízení věcného břemene  na pozemku  p.č. 5048, v k.ú. Přerov, v majetku 
statutárního města Přerova.   

6.7.2 Zřízení věcného břemene k nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 581/1 v k.ú. Předmostí – změna usnesení

6.7.3 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova – na 
částech pozemků p.č. 167/5 a p.č. 427 v k.ú. Lýsky 

6.7.4 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova – na 
částech pozemků p.č. 281/1, p.č. 431/1 a p.č. 433 vše v k.ú. Lýsky 

6.7.5 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova – na 
části pozemku p.č. 167/5 v k.ú. Lýsky 

6.7.6 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova – na 
části pozemku p.č. 422 v k.ú. Lýsky 

6.7.7 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města Přerova – na 
částech pozemků p.č. 528/7, p.č. 528/8 a p.č. 528/18 vše v k.ú. Předmostí 

6.12.1 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 260 v k.ú. Dluhonice statutárním 
městem Přerov

6.12.2 Instalace kombinovaných hodin dle záměru občanského sdružení „PŘIJDU VČAS“
6.12.3 Oprava místní komunikace v Čekyni, ul. Na  Podlesí – pověření k zajištění realizace
7. Školské záležitosti
7.1 Předání dokončené investiční akce k  hospodaření školským příspěvkovým 

organizacím – realizace úspor energie
7.2 Žádost o finanční příspěvek 
7.3 Základní škola Přerov, Svisle 13 - pověření ředitele základní školy ke komplexnímu 

zajištění realizace jmenovité akce
7.4 Vázání výdajů státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání pro rok 2012 

vyplývající z usnesení vlády č. 178 ze dne 21.  března 2012 
7.5 Úprava platu ředitele základní školy 
8. Sociální záležitosti
8.1 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Tršice
8.2 Přijetí a vrácení poměrné části finančního příspěvku - město Kojetín, p. Josef 

Pospíšil
8.3 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu



8.4 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města   Přerova,  a to   bytu č.  
1693/18 v domě  č.p. 1963, bytu č. 2489/1 v domě č.p. 2489 a 2490, bytu č. 2552/7 v 
domě č.p. 2550,2551 a 2552, bytu č. 2485/3 v domě č.p. 2485,2486,2487 a 2488, 
bytů č. 2530/2 a 2531/6 v domě č.p. 2530,2531,2532 a 2533, bytu č. 2660/1 vč. 
pohledávky v domě č.p. 2658,2659 a 2660, bytu č. 1963/16 vč. pohledávky v domě 
č.p. 1963,  všechny byty v obci Přerov. 

9. Různé
9.1 Zrušení článku VIII vnitřního předpisu 7/09 a úprava nájemní smlouvy č. 23-002-

0048-05 mezi Městem Přerov a společností Delta Morava, s.r.o., Palackého 19, 750 
02 Přerov

9.1.1 Úprava nájemní smlouvy č. 23-002-049-05 mezi Městem Přerov a  Vysokou školou 
logistiky o.p.s., Palackého 19 (nyní 25), 750 02 Přerov

9.2 Informace o výsledcích kontrol kvality výkonu přenesené působnosti na Magistrátu 
města Přerova za II. pololetí 2011

9.3 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu města Přerova
9.3.1 Vnitřní předpis č. …../….. – Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu a tvorby registru akcí – schválení nového vnitřního předpisu - materiál bude 
předložen na stůl 

9.4 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých monočlánků a baterií ve 
školním roce 2011/2012

9.5 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
9.6 Návrh na název ulice v Přerově, části Přerov I – Město
9.7 Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. MV-25754-1/REG/2-2010 s Ministerstvem 

vnitra
9.8 Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz vyrozumívacího systému 

AMDS pro členy JSDH Přerov I.- Město. 
9.9 Nabídka vysílání zpravodajského bloku  - satelit Astra 3B.
9.10 Zveřejňování materiálů
9.11 Zahraniční pracovní cesta
10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
11. Závěr, tiskové zprávy




