
NÁVRH PROGRAMU 60. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 10. 4. 2013

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 60. schůze Rady města Přerova konané dne 10. dubna 2013
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
2.1 Kontrola usnesení - uzavření dodatku č. 28 ke smlouvě o běžném účtu
2.2 Změna v personálním obsazení osadního výboru Žeravice
3. Finanční záležitosti
3.1 Útulek pro zvířata - přijetí daru
3.2 Souhlas se změnou pojišťovny
3.3 Uzavření smluv s peněžními ústavy 
3.4 Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.
3.5 Přijetí půjčky od společnosti Teplo Přerov, a. s.
3.6 Vnitřní předpis č.  ......./2013 "Postup při uplatňování DPH"
3.7 Rozpočtové opatření č. 6
3.8 Žádost o příspěvek na prověrku připravenosti zásahových jednotek požární ochrany 

okrsku Přerov na rok 2013
3.9 Bezpečnostně preventivní akce MOTO DEN 
3.10 Uzavření smluv o poskytnutí dotací mezi městem Přerovem a Olomouckým krajem, 

rozpočtové opatření.
3.11 Poskytnutí příspěvku na podporu Galavečera v poutním kostele Očišťování Panny 

Marie v Dubu nad Moravou
3.12 Poskytnutí příspěvku na realizaci konference
3.13 Věra Švejnochová - žádost o poskytnutí dotace
3.14 Žádost o prominutí poplatku z prodlení u nájemného z bytu a přístřeší 
4. Rozvojové záležitosti
4.1 IPRM Přerov-Jih - roční monitorovací zpráva č.4
4.2 Lávka přes řeku Bečvu, U Tenisu v Přerově - dodatek č. 2
5. Veřejné zakázky
5.1 „Přechody pro chodce Přerov Lověšice – ulice Mírová“ - schválení výběrového řízení
5.2 „Oprava chodníků Hřbitov - 1. etapa“ - schválení výběrového řízení
5.3 „Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská“ -  schválení zadávacího řízení
5.4 Zajištění technického (odborného) dozoru investora při přípravě a realizaci projektu 09 

IOP, reg.č. CZ.1.06/2.1.00/09.07382 „Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova“ - – schválení vybraného uchazeče

5.5 „Kompostárna Přerov - Žeravice“ – schválení uzavření mandátní smlouvy
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1.1 Záměr  statutárního města Přerova - 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.

6.1.2 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod/směna  nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova.

6.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - budovy č.p. 1573, Velké Novosady 13, příslušné k  části 
obce  Přerov I-Město  na pozemku  p.č. 740/2 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 740/2 v 
k.ú. Přerov                                                                                                                                              
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6.1.4 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – pozemků p.č. st. 278,  
p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 
216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 
236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, část p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 
238/11, část p.č. 238/12, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 
238/32, části p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 
368/4, p.č. 520/2, p.č. st. 602 vše v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. 
Újezdec u Př.                                                                                                                                                                                        

6.1.5 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova  – pozemků p.č. 908/79, p.č. 908/83, p.č. 908/84 vše v k.ú. Dluhonice a 
částí pozemků p.č.  1284, p.č. 1267, p.č. 1265 vše v k.ú. Henčlov 

6.1.6 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – nebytových 
jednotek a nebytových prostor

6.1.7 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova a nepeněžitý vklad nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. -
materiál bude předložen na stůl 

6.1.8 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova –  části  pozemku p.č. 4319 v k.ú. Přerov. 

6.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
1440 a p.č. 1434 oba v k.ú. Žeravice

6.2.2 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 9 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2514, č.p. 2513, 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

6.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku 
p.č. 238/29  v k.ú. Předmostí  

6.3.2 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. st. 128 v k.ú. Vinary u Přerova                                                                                 

6.3.3 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova a vzdání se 
předkupního práva k pozemkům p.č. 104 p.č. 260, p.č. 355, p.č. 585/2, p.č. 1039  vše 
v k.ú. Újezdec u Přerova,  p.č. 710 v k.ú. Penčičky, p.č. 684/2 v k.ú. Kozlovice u 
Přerova, p.č. 133 v k.ú. Žeravice, p.č. 5207/82 v k.ú. Přerov

6.3.4 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku  p.č. 6840/1 a pozemku p.č. 6802 v k.ú. Přerov

6.3.5 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. 

6.5.1 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).

6.5.2 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6820/1, 
p.č. 6820/2, p.č. 6820/19, p.č. 6820/20,  p.č. 6820/21, a p.č. 6820/22 vše v k.ú. Přerov.

6.5.3 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 54 v 
k.ú. Popovice u Přerova

6.5.4 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých  věcí v majetku statutárního 
města Přerova – části pozemku p.č. 152 v k.ú. Čekyně  

6.6.1 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).
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6.6.2 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 
4811, části pozemku p.č. 4799, pozemku p.č. 4797, pozemku p.č. 4796, části 
pozemku p.č. 4790/1, části pozemku p.č. 4795/1, části pozemku p.č. 4801 a části 
pozemku p.č. 4803/1 vše v k.ú. Přerov

6.7.1 Zřízení věcného břemene na  nemovitém majetku statutárního města Přerova 
pozemku p.č. 5307/17  v k.ú. Přerov.

6.7.2 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku ve prospěch statutárního města 
Přerova - na části pozemku p.č. 1103/1 v k.ú. Dluhonice

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

Skončení výpůjčky a nájem movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
nacházejících se ve Sportovní hale na ul. Petřivalského 3 v Přerově 

6.11.
1

Skončení výpůjčky a nájem movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
nacházejících se ve Sportovní hale na ul. Petřivalského 3 v Přerově 

6.11.
2

Smlouvy o výpůjčce odpadových nádob mezi statutárním městem Přerov a 
mateřskými školami v Přerově

6.13.
1

Uzavření nájemních smluv k přístřeší v obecních bytech

7. Školské záležitosti
7.1 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 - vyhodnocení
7.2 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ Za mlýnem, ZŠ 

Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro rok 2013 
7.3 Změna tajemníka konkursních komisí pro vyhlášená konkursní řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele dotčených základních škol a mateřských škol   
7.4 Základní škola Přerov, Trávník 27 – souhlas s převodem nepotřebného majetku
7.5 Základní škola Přerov, Svisle 13 - pověření ředitele základní školy ke komplexnímu 

zajištění realizace jmenovité akce
7.6 Přehled akcí škol, školských zařízení a městské knihovny v období duben – červen 

2013 - materiál bude předložen na stůl 
8. Sociální záležitosti
8.1 Stsnovení výše nájmu v bytech zvláštního určení - DPS
8.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
8.3 Pohotovostní lékárenská služba v Přerově o nedělích a svátcích - finanční příspěvek z 

rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013
8.4 Pohledávky v oblasti sociální – odpis z účetnictví statutárního města Přerova
9. Různé
9.1 Žádost o přidělení finančních prostředků na preventivní předměty Policie ČR Přerov
9.2 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu města Přerova
9.3 Návrh na název ulice v Přerově, Přerov XI - Vinary
9.4 Petice obsahující žádost občanů o vyvolání jednání k revokaci usnesení Zastupitelstva 

města Přerova č. 701/16/7/2013 bodu 2 a 3 Sloučení základních škol a mateřských 
škol v Přerově – Předmostí.

9.5 Uzavření smlouvy o vytvoření zvukově-obrazového záznamu. 
9.6 Delegování zástupců do společnosti Regionální letiště Přerov. a.s. 
9.7 Kronika města Přerova za rok 2011
9.8 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení  Rady města Přerova za I. čtvrtletí 2013
9.9 Pracovní skupiny. - materiál bude předložen na stůl 
9.10 Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - materiál bude předložen na stůl 
10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
11. Závěr, tiskové zprávy


