
NÁVRH PROGRAMU 63. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 9. 5. 2013

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 63. schůze Rady města Přerova konaná dne 9. května 2013
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
2.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních prostředků 
2.2 Návrh na odvolání člena Komise životního prostředí
3. Finanční záležitosti
3.1 Rozpočtové opatření č. 7
3.1.1 Rozpočtové opatření č. 7 – dodatek - materiál bude předložen na stůl 
3.2 Žádost o finanční podporu na vydání publikace
3.3 Žádost o poskytnutí finančních prostředků - krajské kolo v požárním sportu hasičů
3.4 Žádost o poskytnutí dotace na poradenskou činnost pro spotřebitele ve městě Přerově
3.5 Poskytnutí finančního příspěvku na pořízení QSL lístků
4. Rozvojové záležitosti
4.1 Příprava zpracování nového strategického plánu statutárního města Přerova pro 

období 2014 - 2020
4.2 IPRM Přerov-Jih -  uzavření dodatků smluv
5. Veřejné zakázky
5.1 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 - 2023“ – ustanovení 

komisí
5.2 Veřejná zakázka Projekt „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 

města Přerova“ – ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
5.3 „Oprava chodníků Hřbitov – 1.etapa“ – schválení vybraného uchazeče - materiál 

bude předložen na stůl 
5.4 „Přechody pro chodce Přerov Lověšice – ulice Mírová“ – schválení vybraného 

uchazeče - materiál bude předložen na stůl 
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova  -  nájem  nemovitých věcí v  majetku statutárního 

města Přerova -   stavby pro rodinnou rekreaci s č.e. 311, na  pozemku  p.č. 6603/2  a 
pozemků  p.č.  6603/1 a  p.č.  6603/2 vše  v k.ú. Přerov. 

6.1.2 Záměr statutárního města Přerova- převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města   Přerova – pozemku p.č. 5307/28 v k.ú. Přerov.

6.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova –  části  pozemku p.č. 3646/1 v k.ú. Přerov. 

6.1.4 Záměr statutárního města přerova - převod nemovitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova - pozemku p.č. 2645/61 v k.ú. Přerov.

6.1.5 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 
(Chemoprojekt).

6.1.6 Záměr statutárního města Přerova – převod  nemovitých věcí z majetku statutárního 
města Přerova – části pozemku  p.č.  302 v  k.ú. Kozlovice u Přerova.

6.1.7 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova.

6.1.8 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka  nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova – části pozemku p.č. 418/1 a p.č. 465  v k.ú. Lověšice u Přerova.
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6.1.1
0

Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – záměr 
úplatného převodu 17 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 
2507, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 
5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10, vše 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 Převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 235 
v k.ú. Přerov. - materiál bude předložen na stůl 

6.3.1 Převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova části pozemku p.č. 
5466/16, p.č. 5466/34, p.č. 5466/8, p.č. 5466/5 vše v k.ú. Přerov a infrastruktury na 
pozemcích p.č. 1583/1, p.č. 5056, p.č. 5453/1, p.č. 5353/7, p.č. 5455/1, p.č. 5466/5, 
p.č. 5466/8, p.č. 5466/16, p.č. 5728/1, p.č. 5729, p.č. 5730, p.č. 5731, p.č. 5734/1, p.č. 
5737/1 vše   v k.ú. Přerov.

6.5.1 Nájem pozemků p.č. 5215/27,  ostatní plocha a  p.č. 5215/26, ostatní plocha, oba v 
k.ú. Přerov (pozemky u garáží v ul. Kabelíkova, Přerov) a úhrada bezdůvodného 
obohacení. - materiál bude předložen na stůl 

6.5.2 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).

6.5.3 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 nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – budovy bez č.p./č.e. 
objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 1170, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov 
(veřejné WC na nám. Svobody v Přerově) - dohoda o splátkách

6.5.5 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - budovy č.p. 3160, 
příslušné k části obce Přerov I. - Město, na pozemku p.č. 4808/2, části pozemku p.č. 
4808/2 a části budovy č.p. 3161, příslušné k části obce Přerov I.- Město, na pozemku 
p.č. 4808/1 vše v k.ú. Přerov, části pozemku p.č. 4811 vše v k.ú. Přerov - materiál 
bude předložen na stůl 

6.5.6 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  - části pozemku p.č. 
442/1 v k.ú. Lověšice u Přerova. - materiál bude předložen na stůl 

6.5.8 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města přerova - části pozemku 
p.č.5747/1 v k.ú. Přerov. - materiál bude předložen na stůl 

6.7.1 Zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku statutárního města Přerova
6.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové 

jednotky č. 48/101 v objektu bytový dům č.p. 48,  příslušném k části obce Přerov II -
Předmostí, na pozemku p.č. st. 745 v k.ú.  Předmostí (Hranická 11). - materiál bude 
předložen na stůl 

6.12.
1

Nové znění čl. 9 kolumbárium v Řádu veřejného pohřebiště 

7. Školské záležitosti
7.1 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 

organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, 
Hranická 14. Jmenování na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace 
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 

7.2 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 
organizace Základní škola Přerov, Trávník 27. Jmenování na pracovní místo 
ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Trávník 27

7.2.1 Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 
organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4 Jmenování na pracovní místo ředitele/ky 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4 - materiál bude předložen 
na stůl 
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7.3 Ukončení vyhlášeného konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23. Sestavení nové 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 nového konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23

7.4 Vyjmutí části pozemku předaného k hospodaření Základní škole J. A. Komenského a 
Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14 – příspěvkové organizaci

7.5 Přijetí nepeněžitých darů příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 
Přerovem  

7.6 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a zájmové 
vzdělávání ve školních družinách základních škol a středisku volného času zřízených 
statutárním městem Přerovem pro školní rok 2013/2014 

7.7 DECARO RMG s.r.o. - záměr účelové dotace
8. Sociální záležitosti
8.1 Sociální služby města Kroměříže - záměr na poskytnutí dotace
8.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
9. Různé
9.1 „Projekt spojení obcí, měst a občanů při nákupech energií za nižší ceny“ – prezentace 

projektu Organizačně správního institutu, o.p.s. a nabídky služeb firmy eCENTRE a.s.
9.2 Návrh na název ulic v Přerově, částech Přerov I – Město, Přerov VI- Újezdec, Přerov 

VII - Čekyně
9.3 Darovací smlouva- Digitální kamera včetně paměťové karty 16 GB) 
9.4 Prodloužení termínu vrácení finančního příspěvku v projektu Na kole do minulosti 

Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi.
9.5 Uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor na dobu určitou nepřesahující 48 hodin. 
9.6 Petice obsahující žádost občanů o vybudování vozovky v ulici Ke Tmeni, Přerov VI-

Újezdec. - materiál bude předložen na stůl 
10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
11. Závěr, tiskové zprávy


