
NÁVRH PROGRAMU 12. ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, KONANÉHO DNE 18. 6. 
2012

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program zastupitelstva
1. Zahájení
1.1 Zahájení, schválení programu 12. zasedání, volba ověřovatelů zápisu
2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 11. zasedání Zastupitelstva města, 

informace z výborů
2.1 Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova
2.2 Informace o činnosti Rady města Přerova od 11. zasedání Zastupitelstva města, 

informace z výborů
2.3 Projekt 09 IOP "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 

Přerova"
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1.1 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).

3.1.2 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).

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 77,  p.č. 78,  p.č. 80/1,  vše v k.ú. Svrčov.

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova –  převod nemovitých věcí z majetku  statutárního 
města Přerova – částí pozemků p.č. 627/48 a p.č. 235/3 oba v k.ú. Předmostí.

3.2.1 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

3.2.2 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

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

3.2.4 Úplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města Přerova,  části 
pozemku  p.č.  5455/1, zahrada v  k.ú. Přerov. 

3.2.5 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

3.2.6 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

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

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



2

3.2.9 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - budovy č. p. 
1457 příslušné k části obce Přerov I - Město a pozemků na ul. Tovačovská v Přerově 
- materiál bude předložen na stůl 

3.3.1 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

3.3.2 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku 
p.č. 6608/3 v  k.ú.  Přerov.

3.3.3 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.

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

3.3.5 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. 5611/20 vše v k.ú. Přerov. - materiál bude předložen na stůl 

3.4.1 Směna  nemovitých  věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
5852/23, v k.ú. Přerov, za pozemky v majetku Prechezy, a.s., se sídlem  nábř. Dr. E. 
Beneše 24, Přerov - p.č. 4957/6, p.č. 4957/7 a p.č. 4957/33, vše v k.ú. Přerov. 

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

3.6.1 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 

4. Finanční záležitosti
4.1 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města
4.2 Cestovní náhrady
4.3 Změna Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového 

fondu
4.4 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 3/11 z Fondu oprav, 

modernizací a rozšiřování bytového fondu 
4.5 Novelizace vnitřních předpisů v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace 

Domovní správa města Přerova ke dni 30. 6. 2012 a dalšími organizačními změnami
4.6 Prominutí pohledávky evidované Domovní správou města Přerova
4.7 Pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 
4.8 Rozpočtové opatření č. 7
4.9 Rozpočtové opatření č. 8
4.9.1 Rozpočtové opatření č. 8 - dodatek - materiál bude předložen na stůl 
4.10 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

4.11 Obecně závazná vyhláška č. …/2012, o zákazu provozování sázkových her, loterií a 
jiných podobných her na celém území města

4.12 Stanovení dalšího postupu ve věci dlužníka Věry Stejskalové
4.13 Žádost o poskytnutí finanční dotace - Náboženská obec Církve československé 

husitské
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4.14 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.

4.15 Poskytnutí dotace - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL - záměr
4.16 Poskytnutí dotací - Gymnázium Jakuba Škody, Obec Troubky - záměry
4.17 Žádost o dotaci na Mistrovství světa ve Francii
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury
5.2 1. Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury                                                                                                                                                                        

2. Bezúplatný převod nemovitých a movitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova

6. Investiční záležitosti
7. Školské záležitosti
7.1 Předání dokončené investiční akce k  hospodaření školským příspěvkovým 

organizacím – realizace úspor energie
7.2 Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší -

materiál bude předložen na stůl 
8. Sociální záležitosti
9. Různé
9.1 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
9.2 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

9.4 Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz vyrozumívacího systému 
AMDS pro členy JSDH Přerov I. – Město.

9.5 Návrh na název ulic v Přerově, částech Přerov I – Město, Přerov III – Lověšice, Přerov 
VI - Újezdec

9.6 Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u statutárního města 
Přerova

9.7 Zveřejňování materiálů
9.8 Delegování zástupce obce na valnou hromadu akciové společnosti Regionální letiště 

Přerov a.s. - materiál bude předložen na stůl 
10. Náměty, dotazy a připomínky
10.1 Náměty, dotazy a připomínky
11. Závěr zasedání




