
NÁVRH PROGRAMU 84. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 29. 1. 2014

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 84. schůze Rady města Přerova konané dne 29. ledna 2014
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
2.1 Kontrola usnesení – zhodnocování dočasně volných finančních prostředků
2.2 Kontrola usnesení – uzavření Dodatku ke smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu
2.3 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova za IV. čtvrtletí 2013
3. Finanční záležitosti
3.1 Útulek pro zvířata - přijetí daru
3.2 Vnitřní předpis č.  ......./2014 "Postup při uplatňování DPH od roku 2014"
3.3 Rozpočtové opatření - akce nad 500 tis. Kč
3.4 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků
3.5 Rozpočtové opatření č. 2
3.6 Žádost o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním 

publikace s pracovním názvem „Otec A. V. Čikl – oběť heydrichiády“
3.7 Žádost o poskytnutí dotace - Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska 
3.8 Prominutí dluhu manželům MUDr. P. a Mgr. E. Z.
3.9 Příspěvek na investiční akci "Stavební úpravy ul. Kabelíkova, Přerov" od spol. Meopta 

- optika, s.r.o.
3.10 Upuštění od vymáhání pohledávky 
3.11 Upuštění od vymáhání pohledávky
3.12 Upuštění od vymáhání pohledávky
3.13 Upuštění od vymáhání pohledávky
3.14 Upuštění od vymáhání pohledávky
3.15 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 
3.16 Žádost o prominutí poplatku z prodlení
3.17 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 
4. Rozvojové záležitosti
4.1 Seznam chodníků určených k rekonstrukci či opravám na území statutárního města 

Přerova 
4.2 Fasáda roku 2013
4.3 Architektonicko-urbanistická soutěž "Prezentace archeologických nálezů v Přerově"
4.4 Smlouva o spolupráci - kampaň Do práce na kole 2014
4.5 Příspěvek společnosti Regionální letiště Přerov a.s.
5. Veřejné zakázky
5.1 „Vybudování sociálního zařízení pro veřejnost“ - schválení výsledku výběrového řízení 

a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
5.2 „Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Svisle - dodatečné stavební 

práce“ - schválení výsledku zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem - materiál bude předložen na stůl 

5.3 „Stavební úpravy ul. Kabelíkova, Přerov“ - schválení vybraného uchazeče - materiál 
bude předložen na stůl 

5.4 Veřejná zakázka „Lávka U Tenisu“ -  zrušení zadávacího řízení - materiál bude 
předložen na stůl 

5.5 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 
operátora 2014 – 2016“ - uzavření smlouvy o společném postupu při zadání veřejné 
zakázky na poskytování služeb elektronických komunikací - materiál bude 
předložen na stůl 

6. Majetkoprávní záležitosti 
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6.1.1 Záměry statutárního města Přerova – nájem částí pozemku p.č. 4997 v k.ú. Přerov, na 
kterých se nachází placená parkovací stání a uzavření dodatku č. 9 k nájemní 
smlouvě mezi statutárním městem Přerov a společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o. na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 

6.1.2 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – záměr 
úplatného převodu 16 nebytových jednotek - výměníkových stanic a prostor, ve 
kterých jsou umístěny objektové předávací stanice

6.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – prostor sloužících k podnikání v objektu jiná stavba č.p. 1072, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 4293/45,  v 
k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) 

6.1.4 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova –  prostor sloužících k podnikání v objektu administrativy č.p.  1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. 
Přerov.

6.1.6 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města  Přerova - části nebytových prostor  v objektu  administrativy  č.p. 
1117 příslušné k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č.  2294/2 v 
k.ú. Přerov. - materiál bude předložen na stůl 

6.2.1 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – změna usnesení ve 
věci převodu bytových jednotek č. 1949/5 a č. 1949/8 v objektu k bydlení č.p. 1949, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 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.

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

6.2.3 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 
bytové jednotky č. 2507/4 v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov, dohoda o zrušení uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví

6.2.4 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod, 
doprodej bytové jednotky č. 46/20 v objektu k bydlení č.p. 45, č.p. 46, příslušném pro 
část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 740 v k.ú. 
Předmostí, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce 
za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

6.2.5 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod, 
doprodej bytové jednotky č. 162/23 v objektu k bydlení č.p. 146, č.p. 162, příslušném 
pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 719 v k.ú. 
Předmostí, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce 
za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

6.2.6 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod, 
doprodej bytové jednotky č. 88/22 v objektu k bydlení č.p. 87, č.p. 88, příslušném pro 
část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 735 v k.ú. 
Předmostí, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce 
za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

6.2.7 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod, 
doprodej bytové jednotky č. 86/15 v objektu k bydlení č.p. 86, příslušném pro část 
obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 737 v k.ú. Předmostí, ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

6.2.8 Bezúplatný převod nemovitých věcí v areálu Gymnázia Jana Blahoslava na ul. 
Denisova v Přerově z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Olomouckého kraje
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6.2.9 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I –
Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov

6.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 216/24 a p.č. 238/16 oba v k.ú. Předmostí                                                                                             

6.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků 
p.č. 633/37, p.č. 633/38 a p.č. 633/39 vše v k.ú. Předmostí                                                                  

6.3.3 Dodatek č. 1 k darovací smlouvě mezi ČR - Krajským státním zastupitelstvím v 
Ostravě a statutárním městem Přerov ke stavbě občanského vybavení č.p. 387 
(Čechova 43), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 
2152/2 v k.ú. Přerov 

6.5.1 Pacht nemovité  věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 202/4 
v k.ú. Vinary u Přerova

6.5.2 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – budovy bez č.p. /č.ev. 
- garáž - na části pozemku p.č. 907/10  vše v k.ú. Přerov

6.5.3 Pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemků v k.ú. 
Henčlov, Troubky nad Bečvou, Dluhonice.

6.5.4 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.

6.6.1 Výpůjčka nemovitých  věcí v majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 
1245/1, p.č. 1084 a p.č. 1082 v k.ú. Žeravice

6.12.
1

Smlouva o provozování informačního místa - umístění dynamických informačních 
panelů v jiném nebytovém prostoru v v budově nám. TGM 16 v Přerově - materiál 
bude předložen na stůl 

6.12.
2

Smlouva o provozování sběrného dvora a místa zpětného odběru mezi statutárním 
městem Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o. - materiál bude 
předložen na stůl 

6.13.
1

Aplikace inflační doložky na nájemné v městských bytech 

7. Školské záležitosti
7.1 Přijetí nepeněžitých darů a peněžitého daru účelově určeného příspěvkovou 

organizací zřízenou statutárním městem Přerovem  
7.2 Přehled akcí škol, školských zařízení a městské knihovny v období leden - březen 

2014
8. Sociální záležitosti
8.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům  - DPS
8.2 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Nahošovice
8.3 Vnitřní předpis č…/2014, kterým se mění vnitřní předpis č. 6/2012 vydaný Radou 

města Přerova – metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního 
určení v domech zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou,ve znění 
vnitřního předpisu č. 4/2013

8.4 Poskytování služeb denního stacionáře a osobní asistence střediskem Sociálních 
služeb města Přerova, p. o. – Denní pobyt.

9. Různé
9.1 Informace o projektu "Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany v 

Přerově" (dále jen OSPOD Přerov) a s tím související změna Vnitřního předpisu č. 
4/2011 Organizační řád Magistrátu města Přerova

9.2 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb technické (servisní) podpory k systému 
Spisová služba pro Statutární město Přerov, nadstavby – modul Avízo a vazba 
Spisové služby na GIS

9.3 Návrh na vydání vnitřního předpisu, kterým se mění vnitřní předpis č. 13/2013 -
Pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi 

9.4 Sociální fond - zápůjčky zaměstnancům
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9.5 Souhlas zřizovatele s uzavřením pronájmu nemovitého majetku a nebytových prostor 
na dobu delší než 12 měsíců.

9.6 Žádost o zapojení města do kampaně  "Vlajka pro Tibet".
9.6.1 Osvěta v rámci nakládání s odpady na území města Přerova - materiál bude 

předložen na stůl 
9.7 Strategie prevence kriminality statutárního města Přerova na léta 2014-2016
9.8 Návrh na úpravu platů ředitelům příspěvkových organizací, zřízených Statutárním 

městem Přerov - materiál bude předložen na stůl 
9.9 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu - materiál bude předložen na 

stůl 
10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
11. Závěr, tiskové zprávy


