
NÁVRH PROGRAMU 59. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 19. 3. 2013

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 59. schůze Rady města Přerova konané dne 19. března 2013
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
2.1 Změna v personálním obsazení Komise pro cestovní ruch a kulturu
3. Závěrečný účet a výroční zpráva Statutárního města Přerova za rok 2012
3.1 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2012
4. Finanční záležitosti
4.1 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 6/12 z Fondu oprav, 

modernizací a rozšiřování bytového fondu
4.2 Rozdělení finančních prostředků FMB
4.3 Rozpočtové opatření – převody finančních prostředků
4.4 Rozpočtové opatření č. 5
4.5 Obec Nová Dědina – žádost o prominutí pohledávky za žáky dojíždějící do základní 

školy zřízené statutárním městem Přerovem
5. Grantový program pro rok 2013
5.1 Grantový program pro rok 2013 v oblasti sportu, volného času, kultury, sociální a 

zdravotnictví
6. Rozvojové záležitosti
6.1 Změna č. 1 Územního plánu města Přerova - vydání
7. Veřejné zakázky
7.1 Centrální nákup hygienických potřeb
7.2 Centrální nákup kancelářského materiálu
8. Majetkoprávní záležitosti
8.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – části nebytových prostor v objektu občanského vybavení č.p. 404, 
příslušném k části obce Přerov II - Předmostí, na pozemku p.č. 481, v k.ú. Předmostí 
(Tyršova 68).

8.1.2 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova - nebytové jednotky č. 191/103, 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).

8.1.3 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – záměr 
úplatného převodu 12 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2513, č.p. 2514, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5745/28 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

8.1.5 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku statutárního 
města Přerova  – části pozemku p.č. 54 v k.ú. Popovice u Přerova 

8.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
525 a p.č. 529 oba v k.ú. Zábeštní Lhota

8.2.2 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 
bytové jednotky č. 2603/2 v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 
2603, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov 
– uzavření dodatku na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny
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8.2.3 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – změna usnesení ve 
věci převodu bytové jednotky č. 2600/8 v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 
2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I – Město 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. - materiál bude předložen 
na stůl 

8.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  - pozemku p.č. 
545 v k.ú. Henčlov.

8.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města pozemků pro stavbu 
cyklostezky na ul. Želátovská - materiál bude předložen na stůl 

8.5.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – dvojgaráže bez č.p. 
/č.ev. na části pozemku p.č. 907/10  vše v k.ú. Přerov

8.7.1 Zřízení věcného břemene na pozemku  p.č. 3803/3  v k.ú. Přerov, v majetku 
statutárního města Přerova.                           Zřízení věcného břemene na  nemovitém 
majetku  pozemku p.č. 5611/19,  p.č. 5611/30, p.č. 5611/32, p.č. 5290/100  v k.ú. 
Přerov.

8.12.
1

Vypořádání majetkoprávních vztahů  v souvislosti s umístěním a provozováním stavby 
"Lávka přes Bečvu U tenisu v Přerově".

8.13.
1

Záměr statutárního města Přerova – doprodej 5 volných bytových jednotek bez 
pohledávky i s pohledávkou formou veřejného výběrového řízení 

8.13.
2

Aplikace inflační doložky na nájemné v městských bytech 

8.13.
3

Doprodej 14 volných bytových jednotek bez pohledávky tzv. obálkovou metodou

9. Školské záležitosti
9.1 Přijetí nepeněžitých darů a peněžitého daru účelově určeného příspěvkovými 

organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem  
9.2 Církevní mateřská škola v Přerově – poskytnutí dotace
9.3 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2013/2014  
10. Sociální záležitosti
10.1 Veřejná sbírka - Frenštát pod Radhoštěm
10.2 Stanovení výše finančního příspěvku pro obce, jejichž občané žádají o umístění do 

zařízení Sociálních služeb města Přerova, p. o. - Domova pro seniory v Přerově
10.3 Vnitřní předpis č.  xx/2013, kterým se mění Vnitřní předpis č. 6/2012 metodický pokyn 

k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech zvláštního určení - v 
domech s pečovatelskou službou, stanovení výše finančního příspěvku pro rok 2013

10.4 Pověření k uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče - materiál bude předložen 
na stůl 

11. Různé
11.1 Návrh na název ulice v Přerově, Přerov XI - Vinary
11.2 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
11.3 Informace o plnění Programového prohlášení Rady města Přerova
11.4 Dohoda o formě vzájemné spolupráce při využívání mobilní čerpací stanice MČS 

SIGMA 20-600-K mobilní technikou HZS Olomouckého kraje
11.5 Obecně závazná vyhláška - Požární řád statutárního města Přerova
11.6 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2012
11.7 Návrh na stanovení osobního příplatku Bc. Janě Žouželkové, ředitelce Sociálních 

služeb města Přerova - materiál bude předložen na stůl 
12. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
13. Závěr, tiskové zprávy


