
NÁVRH PROGRAMU 57. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 6. 3. 2013

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 57. schůze Rady města Přerova konané dne 6. března 2013
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
2.1 Kontrola usnesení RM č. 2006/51/9/2012 - Výsadba „Libosadu Malého Noe“ na 

Čekyňském kopci – informace o stavu příprav realizace projektu.
2.2 Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém kraji, včetně zařízení na 

energetické využití odpadu – jmenování pracovní skupiny - materiál bude 
předložen na stůl 

2.3 Změna v personálním obsazení Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních 
záležitostech

2.4 Změna v personálním obsazení Komise pro občanské záležitosti, Komise dopravy, 
bezpečnosti a prevence kriminality

2.5 Pracovní skupiny.
2.6 Kontrola usnesení - uzavření smluv o běžných účtech 
3. Finanční záležitosti
3.1 Rozpočtové opatření č. 4
3.2 Žádost o uzavření nové dohody o splátkách a žádost o prominutí části pohledávky
3.3 Poskytnutí peněžitého daru - Frenštát pod Radhoštěm
3.4 Církevní mateřská škola v Přerově - prominutí smluvní pokuty - materiál bude 

předložen na stůl 
4. Rozvojové záležitosti
4.1 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury
4.2 Obslužný objekt miniaturgolfového hřiště - uzavření budoucí smlouvy o připojení 

odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
4.3 Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská - Smlouva o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
5. Veřejné zakázky
5.1 „Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská“ – schválení uzavření mandátní smlouvy
5.2 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 - 2023“ - schválení 

zadávacího řízení - materiál bude předložen na stůl 
6. Majetkoprávní záležitosti 
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka  nemovitých věcí ve vlastnictví  

statutárního města Přerova – části nebytových prostor v objektu občanské 
vybavenosti č.p. 106, příslušném k části obce Přerov VI – Újezdec, na pozemku p.č. 
133, v k.ú. Újezdec u Přerova (Větrná 3).

6.1.2 Záměr statutárního města Přerova - nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví  
statutárního města Přerova – části nebytových prostor v objektu bydlení č.p. 882, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 221, v k.ú. Přerov 
(Jateční 26 – 1. poschodí).

6.1.3 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova - pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u Přerova.

6.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1209 v k.ú. Čekyně

6.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova –  části  pozemku p.č. 507/1 v k.ú. Přerov. 

6.1.6 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z  majetku statutárního 
města Přerova části pozemku p.č. 235 v k.ú. Přerov .

6.1.7 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova  pozemku p.č.  77,  p.č. 78,  p.č. 80/1,  p.č. 80/2, p.č.  
80/3  vše v k.ú. Svrčov.
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6.1.8 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 404 v k.ú. Čekyně

6.1.9 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku statutárního 
města Přerova - budovy č.p. 3163, příslušné k části obce Přerov  I. - Město, na 
pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov a výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního 
města Přerova - pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov 

6.1.10 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – vyjmutí 18 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2529, č.p. 2528, č.p. 2527, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1422, p.č. 5745/2, p.č. 5745/3 vše v 
k.ú. Přerov ze záměru prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do 
vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném 
znění

6.2.1 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 21 
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

6.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové 
jednotky č. 2588/101 a č. 2588/102 v objektu bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov 
(Klivarova 4).

6.5.2 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
1961/1 v k.ú. Přerov.

6.7.1 Zřízení věcného břemene k nemovitému majetku statutárního města Přerova.
6.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - části 

nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248, příslušné k části obce 
Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 1019/13 v k.ú. Přerov (novostavba 
odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově).

6.11.1 Výpůjčka movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
6.12.1 Prominutí smluvní pokuty
6.12.2 Záměr  statutárního města Přerova - přičlenění honebních pozemků  v k.ú. Přerov   k  

honitbě Vojenských lesů a statků ČR, s.p – ( Libava, Bochoř).
7. Školské záležitosti
7.1 Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové organizace zřízené statutárním 

městem Přerov a rozpočtový proces 
7.2 Mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem - projednání výjimky z 

maximálního počtu dětí ve třídách 
7.3 Úprava platu ředitelky 
7.4 Pracovní místa ředitelů škol zřizovaných statutárním městem Přerov – novela 

školského zákona 
7.5 Sestavení   konkursní    komise    pro    konkursní    řízení    na   obsazení  

pracovního místa ředitele Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy,  
Přerov – Předmostí, Hranická 14 - jmenování členů komise včetně předsedy, určení 
tajemníka konkursní komise 

7.6 Sestavení    konkursní    komise    pro    konkursní    řízení    na   obsazení  
pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23 - jmenování členů 
komise včetně předsedy, určení tajemníka konkursní komise  Vyhlášení  
konkursního  řízení   na   obsazení   pracovního místa ředitele Mateřské školy 
Přerov, Dvořákova 23

7.7 Sestavení    konkursní    komise    pro    konkursní    řízení    na   obsazení  
pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková 
organizace - jmenování členů komise včetně předsedy, určení tajemníka konkursní 
komise   Vyhlášení  konkursního  řízení   na   obsazení   pracovního místa ředitele 
Mateřské školy Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace
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7.8 Sestavení    konkursní    komise    pro    konkursní    řízení    na   obsazení  
pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, Trávník 27 - jmenování členů 
komise včetně předsedy, určení tajemníka konkursní komise   Vyhlášení  
konkursního  řízení   na   obsazení   pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, 
Trávník 27

7.9 Sestavení    konkursní    komise    pro    konkursní    řízení    na   obsazení  
pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4 - jmenování členů 
komise včetně předsedy, určení tajemníka konkursní komise  Vyhlášení  
konkursního  řízení   na   obsazení   pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, 
U tenisu 4

8. Sociální záležitosti
8.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
8.2 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS
8.3 Centrum Dominika Kokory, p.o. - žádost o finanční příspěvek
8.4 Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace - žádost o poskytnutí dotace
9. Různé
9.1 Půjčka ze sociálního fondu
9.2 Použití znaku statutárního města Přerova - materiál bude předložen na stůl 
10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
11. Závěr, tiskové zprávy


