
NÁVRH PROGRAMU 74. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 20. 8. 2013

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 74. schůze Rady města Přerova konané dne 20. srpna 2013
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3. Finanční záležitosti
3.1 Rozbory hospodaření statutárního města Přerova za I. pololetí roku 2013
3.2 Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města
3.3 Rozdělení finančních prostředků FMB - II. výběrové řízení
3.4 Obecně závazná vyhláška č..../2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 

6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné 
hry, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012

3.5 Rozpočtové opatření č. 12
3.5.1 Rozpočtové opatření č. 12 - dodatek
3.5.2 Rozpočtové opatření č. 12 - dodatek 2
3.6 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014 včetně 

harmonogramu jeho zpracování
3.7 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 
4. Rozvojové záležitosti
4.1 Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova 
4.2 Dohoda o převodu práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení  -

"Rozšíření skládky TKO Přerov - Žeravice, 2. etapa -přeložka  polní cesty"
4.3 Projektové práce na stavební úpravy - energetická opatření na budovách ZŠ B. 

Němcové 16 a ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově
4.4 Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování přeložky „silnice I/55 

Přerov-průtah centrem, 1. etapa“
5. Veřejné zakázky
5.1 „Ozdravný pobyt dětí I. stupně základních škol – Příroda jako dům“ – rozhodnutí o 

vyloučení uchazečů a schválení vybraného uchazeče
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  –  části pozemku  p.č. 3749/1, v k.ú. Přerov. 

6.1.3 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 265 v k.ú. Čekyně                                                                                                                            

6.2.1 Úplatný 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 

6.2.2 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                                                                                                             

6.2.3 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – změna usnesení ve 
věci převodu bytových jednotek č. 2506/1 a č. 2506/5 v objektu k bydlení č.p. 2506, 
č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9 a 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.
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6.2.4 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 
bytové jednotky č. 2540/8 v objektu k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. 
Přerov

6.2.5 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov

6.2.6 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod, 
doprodej bytové jednotky č. 2630/13 v objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/4 v 
k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce 
za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění - materiál bude předložen 
na stůl 

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

6.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 967/4 a p.č. 967/5 v k.ú. Přerov.

6.3.3 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků 
p.č. 1220/2 a p.č. 1234 v k.ú. Čekyně a pozemku p.č. 1690/8 v k.ú. Žeravice.

6.3.4 Úplatný převod pozemku p.č. 631/405 v k.ú. Černovír z vlastnictví České republiky s 
právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví 
statutárního města Přerova 

6.5.1 Nájem nemovité  věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 166 
v k.ú. Popovice u Přerova 

6.5.2 Nájem 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).

6.9.1 Převod movitých věcí z kina Hvězda v Přerově
6.12.
1

Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního 
města Přerova - objektu k bydlení č.p. 148 (Městský dům, ul. Kratochvílova 1), 
příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 136 v k.ú. 
Přerov a pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov, a movitým věcem ve vlastnictví statutárního 
města Přerova a společnosti IMIT s.r.o. tvořícím vybavení Městského domu v Přerově 

6.12.
2

Uzavření dohody o bezesmluvním užívání  nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova  - pozemků p.č. 1230, p.č. 1231  a p.č. 1232 , vše v k.ú. Henčlov.

6.13.
1

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – doprodej 7 bytových 
jednotek prodávaných formou výběrového řízení tzv. obálkové metody a uzavření 
smlouvy o postoupení pohledávky - materiál bude předložen na stůl 

7. Školské záležitosti
7.1 Analýza stávajícího stavu provozování fotbalových hřišť ve sportovním areálu TJ 

SPARTAK PŘEROV na Sokolské ulici
7.2 PŘEROV MAMMOTHS - organizace halového M - ČR v americkém fotbalu - záměr 

účelové dotace
7.3 DECARO RMG s.r.o. - účelová dotace
7.4 DECARO RMG s.r.o. - účelová dotace pro A. Krejčíře
7.5 J.V. - účelová dotace 
8. Sociální záležitosti
8.1 Zřízení pracovní skupiny pro navýšení kapacity sociální služby Domov pro seniory v 

Přerově
8.2 Projekt „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany“
8.3 Pohledávky v oblasti sociální – odpis z účetnictví statutárního města Přerova
8.4 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 
9. Různé
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9.1 Informace – koncepce, které má v současné době zpracované statutární město Přerov 
9.2 Poskytnutí dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 

města Přerova a na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty

9.3 Obecně závazná vyhláška č. .../2013 o podmínce pro řidiče taxislužby k zahájení nebo 
nabízení přepravy na území statutárního města Přerova

9.4 VaK Přerov, a. s. - návrh Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 
kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu "Přerov - výstavba levobřežního a 
pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic"

9.5 Navýšení počtu zaměstnanců statutárního města Přerova zařazených do Městské 
policie Přerov

9.6 Použití znaku statutárního města Přerova
10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
11. Závěr, tiskové zprávy


