
NÁVRH PROGRAMU 72. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 31. 7. 2013

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 72. schůze Rady města Přerova konané dne 31. července 2013
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
2.1 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění od 100 - 500 tis. Kč, uzavřených 

odbory Magistrátu města  Přerova, organizacemi zřízenými městem za období 1. 4. 
2013 – 30. 6. 2013

2.2 Kontrola usnesení - uzavření smlouvy o běžném účtu
2.3 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních prostředků
3. Finanční záležitosti
3.1 Útulek pro zvířata - přijetí daru
3.2 Rozpočtové opatření č. 11
3.2.1 Rozpočtové opatření č. 11 - dodatek - materiál bude předložen na stůl 
3.3 Smlouva o provedení ratingového hodnocení se společností Moody´s Investors 

Service Limited za r. 2012
3.4 Uzavření smlouvy o zajištění reklamy - hody
3.5 Žádost o přidělení finančních prostředků na preventivní předměty Policie ČR Přerov
3.6 Žádost o finanční příspěvek na akci Dožínky 2013
3.7 Žádost o poskytnutí finančních prostředků na účast na Mistrovství světa v 

mažoretkovém sportu
4. Rozvojové záležitosti
4.1 IPRM Přerov-Jih - schválení projektů k podpoře z IOP
4.2 Rozšíření skládky KO Žeravice II, 2. etapa - změna stavby před dokončením
5. Veřejné zakázky
5.1 Protipovodňová opatření pro statutární město Přerov – schválení vybraného uchazeče
5.2 „Centrální nákup hygienických potřeb“ – rozhodnutí o námitkách
5.3 Veřejná zakázka "Lávka U Tenisu" – schválení předběžného oznámení veřejného 

zadavatele
5.4 „ŘEŠENÍ PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ POD MOSTEM ev. č. 43415 – cyklostezka 

Grymov“ - schválení výběrového řízení
5.5 Projekt „Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců Magistrátu 

města Přerova“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00154 - schválení výběrového řízení
5.6 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 - 2023“ – rozhodnutí -

materiál bude předložen na stůl 
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova  –  pozemků p.č. 4600/1, p.č. 4600/2, p.č. 4600/3, vše v 
k.ú. Přerov. 

6.1.2 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 453/1 a p.č. 453/3 oba v k.ú. Předmostí                                                                         

6.1.3 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité  věci v majetku statutárního 
města Přerova – části pozemku p.č. 166 v k.ú. Popovice u Přerova 

6.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemkuk p.č. 830/2 v k.ú. Újezdec u Přerova.

6.1.5 Záměr statutárního města Přerova  - převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova - pozemku p.č. 5353/2 v k.ú. Přerov.

6.1.6 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 5036/1 v k.ú. Přerov

6.1.7 Záměr statutárního města Přerova  - směna nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova.
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6.1.8 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – části nebytových prostor v budově bez čp/če, příslušné k 
části obce Přerov I – Město,  na pozemku p.č. 4293/17 zast. plocha a nádvoří v k.ú. 
Přerov (Sokolská 26).

6.1.1
0

Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – záměr 
úplatného převodu bytové jednotky č. 2630/13 v objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 
2630, příslušném pro část obceš Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. 
Přerov do vlastnictví nájemců 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 

6.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.
6.3.1 Úplatný  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,p.č. 
2167/6, p.č. 1614, p.č. 4966, p.č. 4967/2, p.č. 4968, p.č. 4990, p.č. 4167/8, p.č. 
4960/7, p.č. 4960/8,  p.č. 5307/114, p.č. 71/2, p.č. 4996/10, p.č.  4996/9, p.č. 4996/8, 
p.č. 4996/11, p.č. 5304, p.č. 5/1,  p.č. 4387/1, p.č. 5073/5  a   p.č. 5073/6 vše v k.ú. 
Přerov,  dále pozemků p.č. 98, p.č. 563, p.č. 101/3, p.č. 101/5, p.č. 101/7, p.č. 136/1, 
p.č. 312/1, p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7, p.č. 313/8 , p.č. 448/1, p.č. 466/2, p.č. 
468/2, p.č. 470/2, p.č. 504/1, p.č. 504/6, p.č. 518/1, p.č. 564/3, p.č. 599/1, p.č. 884/1, 
312/9, p.č. 312/12 , p.č. 313/1,  p.č. 313/3, p.č. 260,  p.č. 336 vše  v k.ú. Újezdec u 
Přerova,  p.č. 172/3 p.č. 208/5, p.č. 548/4 ,  p.č. 548/5,  v k.ú. Kozlovice u Přerova,  
pozemků p.č. 5101/17, p.č. 5102/4, p.č. 5102/7, p.č. 2604/1,   vše k.ú. Troubky nad 
Bečvou a   p.č. 1305/2  v k.ú. Henčlov.

6.5.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
1040 v k.ú. Újezdec u Přerova.

6.5.2 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 
4926/6, p.č. 4969/1, 4995 a p.č. 5001 vše v k.ú. Přerov

6.5.3 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova – části nebytových
prostor v objektu  bydlení č.p. 904, příslušného k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 3348, v k.ú. Přerov (U Bečvy 1).

6.5.4 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových prostor 
v objektu jiná stavba č.p. 1072, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 4293/45,  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) 

6.5.5 Nájem nemovitých věcí  části  pozemku p.č. 6863    v k.ú. Přerov.
6.6.1 Výpůjčka 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).

6.7.1 Zřízení věcného břemene najemovitém majetku statutárního města Přerova.   
6.13.
1

Záměr statutárního města Přerova – doprodej spoluvlastnických podílů na pozemcích 
parc. číslo 3673, parc. číslo 2140 a parc. číslo 3670 

6.13.
2

Uzavření nájemních smluv k přístřeší v obecních bytech

6.13.
3

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – doprodej bytové 
jednotky č. 1313/1 v objektu k bydlení č.p. 1313, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2129 a pozemku p.č. 2130

7. Školské záležitosti
7.1 Základní škola Přerov, U tenisu 4 - navýšení kapacity školní družiny
7.2 Harmonogram k otevření nové třídy mateřské školy ve školním roce 2013/2014
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7.3 Přijetí nepeněžitého daru a peněžitých darů účelově určených příspěvkovými 
organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem  

8. Sociální záležitosti
8.1 Pohledávky v oblasti sociální – odpis z účetnictví statutárního města Přerova
8.2 Stanovení dalšího postupu ve věci dlužníka J.M.
8.3 Mimořádná účelová dotace - o. s. Anděl
8.4 Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu -

mimořádná účelová dotace
8.5 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 
9. Různé
9.1 Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkové organizaci
9.2 Navýšení počtu zaměstnanců statutárního města Přerova zařazených do Městské 

policie Přerov
9.3 Zrušení pracovní skupiny
9.4 Město pro byznys - Cena starosty - nominace. 
9.5 Zahraniční pracovní cesta - Bardejov
10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
11. Závěr, tiskové zprávy


