
NÁVRH PROGRAMU 86. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 5. 3. 2014

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 86. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2014
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3. Finanční záležitosti
3.1 Rozpočtové opatření č. 4
3.2 Změna vnitřního předpisu č. 01/2013 – Pokutové bloky
3.3 Upuštění od vymáhání dluhu
3.4 Upuštění od vymáhání dluhu
3.5 Upuštění od vymáhání dluhu
4. Rozvojové záležitosti
4.1 Vysokorychlostní trať v okolí Přerova
4.2 Projektové práce na stavební úpravy - energetická opatření na budovách ZŠ 

B.Němcové 16 a ZŠ Za mlýnem 1 v Přerově
4.3 Výjimka ze stavební uzávěry – “SEK – propojení objektů VST v Přerově“. - materiál 

bude předložen na stůl 
5. Veřejné zakázky
5.1 Veřejná zakázka „Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za 

újmu statutárního města Přerova" -  schválení zahájení zadávacího řízení a 
odůvodnění veřejné zakázky - materiál bude předložen na stůl 

5.2 Veřejné zakázky „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava 
prostoru před pasáží“ a „Bytový fond – nám. Fr. Rasche 7“– schválení uzavření 
příkazních smluv k zastoupení zadavatele - materiál bude předložen na stůl 

5.3 „Oprava místní komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí“ schválení zahájení zadávacího 
řízení - materiál bude předložen na stůl 

5.4 Veřejná zakázka „Lávka U Tenisu“– schválení uzavření příkazní smlouvy k 
zastoupení zadavatele - materiál bude předložen na stůl 

5.5 Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2013 - 2023“ –
projednání žádosti společnosti Dopravní a logistická společnost s.r.o. o projednání 
návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 
veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v 
přepravě cestujících - materiál bude předložen na stůl 

6. Majetkoprávní záležitosti
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

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

statutárního města Přerova.
6.1.3 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova pozemku p.č. 34 za pozemek p.č. 1027/1, v k.ú. Újezdec u Přerova.
6.1.4 Záměr statutárního města Přerova – pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 805/3 v k.ú.  Dluhonice. 
6.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení.
6.1.6 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova.
6.1.7 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 124/102 v objektu bytový dům 
č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I - Město, na  pozemku p.č. 36 v k.ú. 
Přerov (Kratochvílova 22).



6.1.8 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města  Přerova – prostoru sloužícího podnikání  v objektu jiná stavba 
č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č.  
34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20).

6.1.9 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – prostoru občanské vybavenosti č.p. 184, příslušném k 
části obce Přerov XII - Žeravice, na pozemcích p.č. 198, p.č. 203 a p.č. 416 v k.ú. 
Žeravice (bývalá MŠ).

6.1.10 Záměr statutárního města Přerova –bezúplatný převod  nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova.

6.1.11 Záměr statutárního města Přerova  převod nemovitých věcí z vlastnictví  
statutárního města Přerov -  části pozemku   p.č. 2554/3 v k.ú. Přerov.

6.1.12 Záměr statutárního města Přerova nájem nemovitých věcí - pozemku  p.č. 2639/6 a 
části pozemku p.č. 2639/14 v k.ú. Přerov a převod  nemovitých věcí ve vlastnictví  
statutárního města Přerov - pozemků  p.č. 2639/4, p.č. 2639/5, p.č. 2639/6, p.č. 
2639/7, p.č. 2639/8, p.č. 2639/9, p.č. 2639/10, p.č. 2639/11, p.č. 2639/14, p.č. 
2637/11  a 2637/12 vše  v k.ú. Přerov.

6.1.13 Záměr statutárního města Přerova – směna  nemovitých věcí  v majetku 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5805/1, p.č. 5809/2, oba v k.ú. Přerov, 
za části pozemků p.č. 4096/1, p.č. 4105/1, p.č. 6587, p.č. 6589 v majetku 
Pragometal Moravia s.r.o., Přerov.

6.1.14 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova,  spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 2521, v k.ú. 
Přerov.

6.1.15 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - prostor sloužících podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 
3217, Kabelíkova 14a, příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  který je součástí 
pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro seniory)                                                                       

6.1.16 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – pozemků části 
pozemku p.č. 819 v k.ú. Kozlovice u Přerova za pozemky p.č. 588/8, p.č. 590/12 
oba v k.ú. Kozlovice u Přerova

6.1.17 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod části pozemku p.č. 5024 v 
k.ú. Přerov

6.1.18 Zavedení systému odděleného sběru a svozu bioodpadu od občanů 
6.2.1 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  částí 

pozemků  p.č. 4319, p.č. 4316/3, oba v k.ú. Přerov. 
6.4.1 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  části pozemku 

p.č. 621 v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Popovice u Přerova.
6.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části prostoru 

sloužícího 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) 

6.5.2 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - rodinného domu  
č.p. 228, příslušného k části obce Přerov III - Lověšice,  který je součástí pozemku 
p.č.st. 229,  zastavěná plocha a nádvoří,  v k.ú. Lověšice u Přerova (Dělnický dům 
v Lověšicích).

6.5.3 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  prostor 
sloužících 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 
(Chemoprojekt).

6.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerova - části prostor  
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 (Chemoprojekt). 



6.8.1 Souhlas statutárního města Přerova s podnájmem částí prostor sloužících 
podnikání v objektu k bydlení č.p. 715, příslušném k části obce Přerov I-Město, 
který je součástí pozemku p.č. 4728/1 v k.ú. Přerov

6.12.1 Změna vnitřního předpisu č. 7/09 - Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro 
rozhodování  Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova o 
majetkoprávních úkonech, ve znění Vnitřního předpisu č. 2/11 a Vnitřního předpisu 
7/11

6.13.1 Záměr statutárního města Přerova – doprodej 22 bytových jednotek formou 
veřejného výběrového řízení tzv. obálkovou metodou

6.13.2 Výše skladného za umístění věcí po exekuci
7. Školské záležitosti
7.1 Přijetí peněžitého daru účelově určeného    - materiál bude předložen na stůl 
7.2 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – dietní stravování   -

materiál bude předložen na stůl 
8. Sociální záležitosti
8.1 Mimořádná účelová dotace - Domov pro seniory Tovačov, p.o., Dům seniorů 

FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o., Domov Na Zámečku Rokytnice, p.o.
8.2 Stanovení výše finančních příspěvků pro obce, jejichž občané žádají o umístění do 

některého zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o.
8.3 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
9. Různé
9.1 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu města Přerova
9.2 Zpráva o činnosti Kanceláře primátora na úseku petic a stížností za rok 2013.
9.3 Použití znaku statutárního města Přerova
9.4 Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
11. Závěr, tiskové zprávy


