
NÁVRH PROGRAMU 44. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 17. 7. 2012

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 44. schůze Rady města Přerova konané dne 17. července 2012
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
2.1 Kontrola usnesení - zhodnocování finančních prostředků
2.2 Kontrola usnesení - uzavření Smlouvy o běžném účtu
2.3 Informace o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 882 v Přerově na ul. Jateční 26
3. Finanční záležitosti
3.1 Útulek pro zvířata - přijetí daru 
3.2 Rozpočtové opatření č. 10
3.3 Smlouva o dotaci - slavnostní koncert Moravské filharmonie Olomouc 
4. Rozvojové záležitosti
4.1 Smlouva o právu provést stavbu - "Oprava chodníku a cyklostezky Přerov - ul. Tř. 17. 

listopadu"
4.2 Kompostárna Přerov - Žeravice
5. Investiční záležitosti
5.1 „Pořízení dopravního vozidla pro zásahovou jednotku SDH Přerov I – Město“ -

schválení zadávacího řízení
5.2 Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu na nábř. Protifašistických bojovníků, 

Přerov
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5198/40 v  k.ú. Přerov .
6.1.2 Záměr statutárního města  - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města

Přerova – části pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova.
6.1.3 Záměr statutárního města Přerova –  převod nemovitých věcí z majetku  statutárního 

města Přerova – částí pozemku p.č. 1205  v k.ú. Žeravice
6.1.4 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – části nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 882,  příslušnému  k  
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 221, v k.ú. Přerov (Jateční 26).

6.1.5 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 238/20 v k.ú. Předmostí.

6.1.6 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 508/3 v k.ú. Lověšice u Přerova.

6.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5431/1 a p.č. 5453/7  v k.ú. Přerov.

6.1.8 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých  věcí v majetku statutárního 
města Přerova – sportovního areálu Skalka v k.ú. Vinary u Přerova  

6.1.9 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 688 v k.ú. Penčičky

6.1.1
0

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  částí pozemků p.č. 6820/1, p.č. 
6820/19, p.č. 6820/20, p.č. 6820/21, p.č. 6820/22, p.č.6824/13 vše v k.ú. Přerov.

6.1.1
1

Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – záměr 
úplatného převodu 32 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 
2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku 
p.č. 5739/3 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 -  části 
pozemku 508/3 v k.ú. Lověšice u Přerova.
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6.3.1 1. Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku 
p.č. 51/5 v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                                                                               
2. Úhrada za bezesmluvní užívání nemovité věci statutárním městem Přerov -
pozemku p.č. 51/5 v k.ú. Kozlovice u Přerova

6.5.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5935/19   
v k.ú. Přerov. 

6.5.2 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).

6.5.3 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).

6.5.4 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
60/2, ost. plocha, v k.ú. Přerov.

6.5.5 Nájem nemovitých věcí  statutárním městem  Přerov - pozemku p.č. 2697/1  a  p.č. 
2697/2 vše v k.ú. Přerov

6.7.1 1. Zřízení věcného břemene  na pozemku 4984, v k.ú. Přerov, v majetku statutárního 
města Přerova.   2. Zřízení věcného břemene k nemovitému majetku statutárního 
města Přerova - pozemků p.č. 378/10, p.č. 378/13, p.č. 571/1, p.č.627/19 a p.č. 571/3, 
vše v k.ú. Předmostí. 3. Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního 
města Přerova - na pozemku p.č. 327, ost. plocha, v  k.ú. Újezdec u Přerova.

6.9.1 Převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova
6.9.2 Úplatný převod movitých věcí - kuchyňské linky vč. sporáku v bytě č. 2382/10, v domě 

Na Odpoledni č. pop. 2382, č. orient. 4, umístěného na pozemku na parc. č. 3671,  z 
vlastnictví manželů P. do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 10 
000,- Kč.

6.12.
1

Instalace kombinovaných hodin dle záměru občanského sdružení „PŘIJDU VČAS“

6.12.
2

Dohoda o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za občanským sdružením 
RESOCIA, se sídlem Domaželice 36, 751 15, Domaželice

7. Školské záležitosti
7.1 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 

Přerovem  
7.2 Základní školy zřizované statutárním městem Přerovem - bezúplatný převod movitého 

majetku 
7.3 Odměna ředitelce školní jídelny 
7.4 Gymnastická hala při Základní škole Přerov, U tenisu 4 – smlouva o výpůjčce -

materiál bude předložen na stůl 
8. Sociální záležitosti
8.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 
8.2 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
8.3 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Majetín
8.4 Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace - žádost o poskytnutí dotace
9. Různé
9.1 Projekt "Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců Magistrátu 

města Přerova"
9.2 Změna organizační struktury příspěvkové organizace Kulturní a informační služby 

města Přerova
9.3 Zahraniční pracovní cesta do Cuijku - termín
9.4 Uzavření smluv o zajištění reklamy - hody
9.5 Petice vyjadřující nesouhlas s výstavbou tenisové haly TK Precolor Plus Přerov
9.6 Petice proti prodlužování smlouvy s firmou Opera Bohemia
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9.7 "Právní a související poradenské služby spojené s přípravou výběrového řízení na 
provozovatele městské autobusové dopravy ve statutárním městě Přerově v letech 
2013 - 2023" - schválení vítězné nabídky - materiál bude předložen na stůl 

9.8 „Poradenské služby z oblasti veřejné dopravy spojené s přípravou výběrového řízení 
na provozovatele městské autobusové dopravy ve statutárním městě Přerově v letech 
2013 – 2023" - schválení vítězné nabídky - materiál bude předložen na stůl 

10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 
magistrátu města

11. Závěr, tiskové zprávy




