
NÁVRH PROGRAMU 80. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 13. 11. 2013

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 80. schůze Rady města Přerova konané dne 13. listopadu 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. 7. 
2013 - 30. 9. 2013

3. Finanční záležitosti
3.1 Obecně závazná vyhláška č.../2013, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství
3.2 Obecně závazná vyhláška č.../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 

vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů
3.3 Obecně závazná vyhláška č.../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 

vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění Obecně 
závazné vyhlášky č. 3/2013

3.4 Rozpočtové opatření č. 16
3.4.1 Rozpočtové opatření č. 16 – dodatek - materiál bude předložen na stůl 
3.5 Mimořádné dotace
3.6 Výběrové řízení pro rok 2014
3.7 Žádost o prominutí poplatku z prodlení u nájemného z bytu 
3.8 Upuštění od vymáhání pohledávky 
3.9 Upuštění od vymáhání pohledávky
3.10 Upuštění od vymáhání pohledávky 
3.11 Upuštění od vymáhání pohledávky
4. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014
4.1 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014
5. Grantový program
5.1 Grantový program na rok 2014 - vyhlášení
6. Rozvojové záležitosti
6.1 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv a 

povinností
6.2 Regenerace panelových sídlišť na území města Přerova I  - Města
6.3 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro 

období 2014 -2020
6.4 Projekt Obnova zámeckého parku v Pavlovicích
6.5 IPRM Přerov-Jih - schválení změny projektu k podpoře z IOP
6.6 Územní plán města Přerova – schválení Zadání změny č. 2
6.7 Územní opatření o výjimce ze stavební uzávěry - ´Přípojka NN pro osvětlení 

stávajícího poutače Předmostím až do pravěku´
7. Veřejné zakázky
7.1 Veřejná zakázka „Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Svisle -

dodatečné stavební práce" -  schválení zahájení zadávacího řízení a odůvodnění 
veřejné zakázky

7.2 Veřejná zakázka "Zajištění energetických úspor objektu ZŠ U Tenisu – dodatečné 
stavební práce – úprava stávajících hromosvodů, demolice a likvidace betonového 
potěru " – schválení zadávacího řízení

7.3 Veřejná zakázka "Kompostárna Přerov – Žeravice" – schválení předběžného 
oznámení veřejného zadavatele
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7.4 Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0788/2013 ze dne 8. 8. 
2013

7.5 Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0767/2013 ze dne 17.7. 
2013

7.6 Veřejná zakázka „Lávka U Tenisu" - schválení odůvodnění veřejné zakázky, 
kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace včetně obchodních podmínek -
materiál bude předložen na stůl 

7.7 „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ -  vyhlášení 
zadávacího řízení - materiál bude předložen na stůl 

8. Majetkoprávní záležitosti
8.1.1 Záměr statutárního města Přerova – nájem/úplatný převod nemovité  věci v majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 99 v k.ú. Penčice
8.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6676 v  k.ú. Přerov .
8.1.3 Záměr statutárního města Přerova  - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova  - části pozemku  p.č. 418/1 v k.ú. Lověšice u Přerova.
8.1.4 Záměr statutárního města Přerova - 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)

8.1.5 Záměr statutárního města Přerova - 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) 

8.1.6 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých věcí v areálu 
Gymnázia Jana Blahoslava na ul. Denisova v Přerově

8.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
265 v k.ú. Čekyně                                                                                                                          

8.2.2 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  pozemku 
p.č. 367/3, v k.ú.  Vinary u  Přerova.

8.2.3 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. 

8.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  části  
pozemku p.č. 5307/85  v k.ú. Přerov.

8.2.5 Převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 
5734/1 v k.ú. Přerov. 

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

8.3.2 Bezúplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova pozemků 
p.č. 5101/17, p.č. 5102/4 a p.č. 5102/7 v k.ú. Troubky nad Bečvou.

8.3.3 Úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově
8.5.1 Nájem nemovité  věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 

426/3 v k.ú. Předmostí 
8.5.2 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5297/33 

v k.ú. Přerov.
8.5.3 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytového 

prostoru v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 1981/16, v k.ú. Přerov (Jasínkova 4).

8.5.4 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  části nebytových 
prostor v objektu jiná stavba č.p. 77, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1).

8.5.5 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části nebytových 
prostor v objektu bydlení č.p. 148, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 136,  v k.ú. Přerov (Městský dům, Kratochvílova 1) 
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8.5.6 Nájem nemovité věci a zřízení věcného břemene statutárním městem Přerov - část 
pozemku p.č. 682/1 v k.ú. Penčičky

8.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku 
p.č. 25 v k.ú.Přerov. 

8.6.2 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - části nebytových 
prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 69, příslušném k části obce Přerov VIII –
Henčlov, na pozemku p.č. 165, v k.ú. Henčlov (Zakladatelů 9).

8.11.
1

Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové předměty ve 
Slavnostní zámecké síni přerovského zámku. 

8.12.
1

Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Přerov a společností PSS Přerovská 
stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Skopalova 2861/7, 
PSČ 75002

8.12.
2

Udělení plné moci. 

8.12.
3

Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - smluvní podmínky -
materiál bude předložen na stůl 

8.13.
1

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – doprodej bytové 
jednotky č. 2531/2 prodávané formou výběrového řízení tzv. obálkové metody, 
uzavření smlouvy o postoupení pohledávky a smlouvy o výpůjčce dané bytové 
jednotky

8.13.
2

Bezúplatný převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova ze skladu u 
Výstaviště - materiál bude předložen na stůl 

9. Školské záležitosti
9.1 „Školy v přírodě“ – Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky základních škol 

zřízených statutárním městem Přerovem ve školním roce 2013/2014 
9.2 Záměr zřízení nové třídy mateřské školy ve školním roce 2014/2015 
9.3 Vyjmutí části pozemku předaného k hospodaření Mateřské škole Píšťalka, Přerov, 

Máchova 8 – příspěvkové organizaci
9.4 Vyjmutí nemovitého majetku předaného k hospodaření Základní škole J. A. 

Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14 – příspěvkové 
organizaci

9.5 Přijetí nepeněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem 
Přerovem  

9.6 Odměny ředitelům škol a školských zařízení - materiál bude předložen na stůl 
10. Sociální záležitosti
10.1 Změna úhrady za dovoz obědu pro osoby žijící ve společné domácnosti 
10.2 Možnosti navýšení kapacity domova pro seniory v Přerově - informace pracovní 

skupiny
10.3 Městské jesle v Přerově
10.4 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
11. Různé
11.1 Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Přerov pro období 2014 –

2018
11.2 Informace managera prevence kriminality statutárního města Přerova
11.3 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2014 jako náhrada 

výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města Přerova v souvislosti s 
výkonem jejich funkce

11.4 Návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním 
městem Přerov 

11.5 Dohoda o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na Produkty Microsoft
11.6 Darovací smlouva č. MV-98628-1/KAP-2013 s Ministerstvem vnitra
11.7 Prodloužení termínu vrácení finančního příspěvku v projektu Na kole do minulosti 

Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi
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11.8 Výjimka ve smlouvě o poskytnutí dotace v rámci přímých podpor pro rok 2013 -
Nadační fond Přerov - Cuijk

11.9 Poskytnutí daru - ceny ve fotosoutěži „Po stopách Žerotínů“
11.1
0

Uzavření smlouvy o zajištění reklamy - koncert

11.1
1

Petice obsahující žádost občanů o rekonstrukci vozovky a chodníku a zejdnosměrnění 
ul. Dvořákova v okolí domů č.o. 25-37 v Přerově.

11.1
1.1

Petice obsahující žádost členů Sokola Přerov za obnovení zastávky u Sokolovny. -
materiál bude předložen na stůl 

11.1
2

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou dle 
zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, v platném znění
- materiál bude předložen na stůl 

12. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 
magistrátu města

13. Závěr, tiskové zprávy


