
NÁVRH PROGRAMU 42. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 12. 6. 2012

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 42. schůze Rady města Přerova konané dne 12. června 2012
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí 
2.1 Podnět Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova.
2.2 Změna v personálním obsazení - Redakční rada Přerovských listů
3. Finanční záležitosti
3.1 Rozpočtové opatření č. 8
3.1.1 Rozpočtové opatření č. 8 - dodatek - materiál bude předložen na stůl 
3.2 Poskytnutí dotace - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL - záměr
4. Rozvojové záležitosti
4.1 Přístavba psího útulku Přerov
4.2 Informace z pracovní skupiny na řešení záměru zřízení železniční zastávky Přerov-

Předmostí, Přerov-Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka-Hranická
5. Investiční záležitosti
5.1 „Lávka přes řeku Bečvu, U Tenisu v Přerově: projekční služby“ – schválení 

zadávacího řízení 
5.2 Dětské hřiště v lokalitě Vaňkova – veřejná zakázka na realizaci stavby - materiál 

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

města Přerova - části pozemku p.č. 60/2, ost. plocha, v k.ú. Přerov.
6.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 585 a části pozemku p.č. 586, oba v 
k.ú. Kozlovice u Přerova.

6.1.3 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova – objektu  bydlení č.p. 406, příslušného k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731 a p.č. 732 včetně 
příslušenství,  vše k.ú.Přerov (Velké Novosady 5).

6.1.4 Záměr  statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – části  nebytových prostor v objektu občanské 
vybavenosti č.p.  829, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  
1981/16 v k.ú. Přerov (Jasínkova 4). - materiál bude předložen na stůl 

6.2.1 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 13 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

6.2.2 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 18 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

6.2.3 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – změna usnesení ve 
věci převodu bytové jednotky č. 2549/3 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

6.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 60/6 a p.č. 60/10 v k.ú. Popovice u Přerova.



6.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města pozemků pro stavbu 
cyklostezky na ul. Želátovská

6.3.2 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

6.3.3 Sběrný dvůr v areálu bývalých kasáren v ulici Želatovská - Úplatný převod 
nemovitých  věcí do majetku statutárního města Přerova,  části pozemku  p.č. 
5611/32, pozemku p.č. 5611/20, včetně jiné stavby bez  č.p/č.e  na pozemku p.č. 
5211/20 vše v k.ú. Přerov.  - materiál bude předložen na stůl 

6.3.4 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova-
pozemků  p.č. 2883/109, p.č. 2883/110, p.č. 4549, p.č. 4784/1, p.č. 4943/2, p.č. 
4959/1, p.č. 4960/1, p.č. 4962, p.č 4971/1, p.č. 4988/1, p.č. 5022, p.č. 5025/3, p.č. 
5081/1, p.č. 5098/2,p.č. 5199/1, p.č. 5307/275, p.č. 5328/3, p.č. 5385/1, p.č. 6868/5, 
p.č. 2167/3, p.č. 2883/115, p.č. 2883/116, p.č. 4967/1, p.č.4988/6, p.č.4988/7, p.č. 
4988/8, p.č. 4988/9, p.č. 4947/5, p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, 
p.č. 4947/10, p.č. 4947/11, p.č. 4947/12, p.č. 4960/9, p.č. 4960/10, p.č. 978/1, p.č. 
2201/2 vše v k.ú. Přerov.

6.4.1 Směna nemovitých věcí v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov a ČR -
Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje 

6.5.1 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.

6.8.1 Souhlas statutárního města Přerova s podnájmem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - části nebytových prostor ve stavbě občanského 
vybavení bez čp/če postavené na pozemku p.č 1873/23 v k.ú. Přerov - materiál 
bude předložen na stůl 

6.12.3 Informace o aktuálním vývoji vypořádání majetkoprávních vztahů k části nebytových 
prostor - jinému nebytovému prostoru č. 555/5 v 2. NP v budově č.p. 555, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. 
T.G.Masaryka 555/16, Přerov) mezi Českou republikou a statutárním městem Přerov 
- materiál bude předložen na stůl 

6.12.4 Změna usnesení č. 1579/40/6/2012 - Oprava místních komunikací v Čekyni, ul. Na  
Podlesí – pověření k zajištění realizace. - materiál bude předložen na stůl 

7. Školské záležitosti
7.1 Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27 - souhlas zřizovatele k použití části 

rezervního fondu na posílení investičního fondu
8. Sociální záležitosti
8.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
8.2 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - město Němčice nad Hanou
8.3 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
9. Různé
9.1 Prodej nepotřebného movitého majetku (viz znalecký posudek v příloze), který je ve 

vlastnictví příspěvkové organizace Domovní správy města Přerova.
9.2 Navýšení kompenzace Dopravní a logistické společnosti s.r.o.
9.3 „Licence MS Office 2010“ – schválení zadávacího řízení
9.4 Návrh na stanovení platu panu Mgr. Jaroslavu Macíčkovi, řediteli Kulturních a 

informačních služeb města Přerova
9.4.1 Návrh na přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Domovní správa města 

Přerova panu Antonínu Čechákovi - materiál bude předložen na stůl 
9.5 Zahraniční pracovní cesty
9.6 Termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města Přerova
10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
11. Závěr, tiskové zprávy






