
NÁVRH PROGRAMU 13. ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, KONANÉHO DNE 10. 9. 
2012

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program zastupitelstva
1. Zahájení 
1.1 Zahájení, schválení programu 13. zasedání, volba ověřovatelů zápisu
2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 12. zasedání Zastupitelstva, 

informace z výborů
2.1 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, 

členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. pololetí 2012
2.2 Informace o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 882 v Přerově na ul. Jateční 26
2.3 Zpráva z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova
2.4 Kontrola dotací - materiál bude předložen na stůl 
2.4 Přehled dotací vybraných Kontrolním výborem ke kontrole
2.5 Vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací
2.5.1 Změna v personálním obsazení osadního výboru Penčice. - materiál bude 

předložen na stůl 
2.6 Informace o činnosti Rady města Přerova od 12. zasedání Zastupitelstva města, 

informace z výborů
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1027 v  k.ú.  Újezdec u Přerova .
3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5388/4 v  k.ú. Přerov .
3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové 

jednotky č.  2631/101 v objektu bytový dům č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov 
I - Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14).

3.2.2 Úplatný 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 v k.ú.Přerov (Velké Novosady 
5).

3.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova - části  
pozemku p.č. 5198/40 v k.ú. Přerov .

3.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova - části  
pozemku p.č. 4293/1  v k.ú. Přerov .

3.2.5 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 91/1, v k.ú. Lýsky.

3.2.6 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  části 
pozemku 508/3 v k.ú. Lověšice u Přerova.

3.2.7 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
86/1 v k.ú. Újezdec u Přerova.

3.2.8 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 29 
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

3.2.9 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod, 
doprodej bytové jednotky č. 2483/14 v objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 
2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2527 
v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce 
za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění
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3.3.1 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku 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. 

3.3.2 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku 
p.č. 1018/1 v  k.ú.  Přerov.

3.3.3 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku 
p.č. 51/5 v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                   

3.3.4 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -   pozemku 
p.č. 6868/2, ost. plocha v k.ú. Přerov .

3.3.5 Bezúplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – částí 
pozemku p.č. 106/19 v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                                          

3.3.6 Bezúplatný převod nemovitých a movitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova-změna usnesení                                                                                                                  

3.3.7 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.

3.3.8 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova- pozemků   
p.č. 33/11, p.č. 77/2 v k.ú. Předmostí , p.č. 1305/2 v k.ú. Henčlov,p.č. 312/1 v k.ú. 
Újezdec  u Přerova, p.č. 2604/1 v k.ú. Troubky  nad Bečvou, p.č. 5073/5  a p.č. 5073/6 
v k.ú. Přerov  Přerova.

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

3.6.1 Informace o možných variantách řešení majetkoprávních vztahů týkajících se 
nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově a s tím související sociální situace v dané 
lokalitě - materiál bude předložen na stůl 

3.6.2 Smlouva o výstavbě podle ust. § 17 zákona o vlastnictví bytů k bytovému domu č.p. 
2485, 2486, 2487, 2488, příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na 
pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov 

3.6.3 Uzavření souhlasného prohlášení mezi Statutárním městem Přerov a panem V. L. -
materiál bude předložen na stůl 

3.6.4 Uzavření dodatku č.8 ke zřizovací listině Kulturních a informačních služeb města 
Přerova. - materiál bude předložen na stůl

4. Finanční záležitosti
4.1 Informace o hospodaření společností – Přerovská rozvojová, s. r. o., a Regionální 

letiště Přerov a. s.
4.2 Akcie společnosti Dalkia Česká republika, a. s. 
4.3 Rozdělení finančních prostředků FMB – II. výběrové řízení  
4.4 Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.
4.5 Rozpočtové opatření č. 11
4.6 ZŠ U tenisu - energetické opatření – zateplení
4.7 Mimořádné podpory a další výdaje ze zdrojů z loterií
4.8 Pravidla financování místních částí
4.9 Obecně závazná vyhláška č..../2012, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z 

nemovitostí
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Smlouva  o poskytnutí provozního a investičního příspěvku statutárním městem 

Přerov společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 2012 - materiál bude 
předložen na stůl 

6. Investiční záležitosti
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7. Školské záležitosti
7.1 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – předání nemovitého majetku k 

hospodaření     
7.2 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – vyjmutí části 

pozemku předaného k hospodaření
7.3 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – předání garáží k hospodaření    
8. Sociální záležitosti
8.1 Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace - žádost o poskytnutí dotace
9. Informace o přípravě Integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem 

Olomouckého kraje
9.1 Informace o přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji, 

včetně zařízení na energetické využití odpadu.
10 Různé
10.1 Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova.
10.2 Městská cyklodoprava
10.3 Cena města Přerova 2012
10.4 Změna části usnesení v souvislosti se změnou názvu  subjektu - TK Precolor Plus 

Přerov o.s., IČ: 22826611
10.5 Změna zakladatelské listiny Nadačního fondu Přerov - Cuijk
10.6 Smlouva s partnerským městem Kedzierzyn-Kozle
10.7 Parkovací karty
10.8 Jednací řád Zastupitelstva města Přerova
11. Náměty, dotazy a připomínky
11.1 Náměty, dotazy a připomínky
12. Závěr zasedání




