
NÁVRH PROGRAMU 87. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 24. 3. 2014

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady

1. Zahájení
1.1 Program 87. schůze Rady města Přerova konané dne 24. března 2014
2. Odborný seminář k Novému občanskému zákoníku
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
4. Finanční záležiosti
4.1 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu
4.2 Rozpočtové opatření č. 5
4.3 Uzavření smluv o poskytnutí dotací mezi městem Přerovem a Olomouckým krajem, 

rozpočtové opatření
4.4 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení přívěsu pro 

záchranné práce při mimořádných událostech s velkým počtem zraněných
4.5 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení osvětlovací 

soupravy
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Priority oprav krajských komunikací 
5.2 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
5.3 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o převodu práv a 

povinností
5.4 Propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická
6. Veřejné zakázky
6.1 Veřejná zakázka "Kompostárna Přerov – Žeravice" – změna náhradníka člena 

hodnotící komise 
6.2 Veřejná zakázka „Oprava místní komunikace Dluhonice, ul. U Zbrojnice“ schválení 

zahájení zadávacího řízení
6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku Penčice, ul. Tršická“ - schválení zahájení 

zadávacího řízení
6.4 Veřejná zakázka "Oprava místní komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí" – úprava 

zadávacích podmínek 
7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité  věci v majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 442 v k.ú. Penčičky
7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité  věci v majetku statutárního 

města Přerova – části pozemku p.č. 1019/12 v k.ú. Přerov
7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova,  spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3464, v k.ú. 
Přerov.

7.1.4 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1252/3, p.č. 1252/4, p.č. 1252/6, p.č. 
1252/7, p.č. 1252/8  v k.ú.Přerov .

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova  pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - pozemků v k.ú. Lověšice u Přerova a v k.ú. Bochoř.

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova –  prostoru sloužícího 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).



7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – prostoru v objektu jiná stavba č.p. 84,  příslušného k 
části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 155 , v k.ú. Přerov 
(Bratrská 2).

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  do majetku 
statutárního města Přerova, bytových  a nebytových jednotek v objektu bytový dům 
č.p. 1945, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov 
(Palackého 23), spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov                         
a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o 
výměře 205 m2 v k.ú. Přerov, včetně objektu bydlení č.p. 2024, příslušném k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 31 v k.ú. Přerov (Kratochvílova bez č.o.), 
bytových                       a nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p.120, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 16), spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. Přerov a 
spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov.

7.1.9 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – záměr 
úplatného převodu bytové jednotky č. 2632/14 v objektu k bydlení č.p. 2632, č.p. 
2633, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. 
Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřního 
předpisu č. 25/2007 v platném znění 

7.1.1
0

Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – nebytových 
jednotek a nebytových prostor

7.1.1
1

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova -  část prostoru sloužícícho podnikání v objektu jiná stavba č.p. 77, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. 
Přerov (Palackého 1).

7.2.1 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. 

7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova, pozemku  p.č. 
3879/2,  v k.ú. Přerov. Bezesmluvní užívání pozemku p.č. 3879/2 v k.ú. Přerov.

7.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - převod části 
pozemku p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov.  

7.3.1 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 313/3 v k.ú. Újezdec u Přerova.

7.4.1 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 439/22  a části pozemku p.č. 456/1  v k.ú. Lověšice u Přerova za části 
pozemku p.č. 439/7 v k.ú. Lověšice u Přerova.

7.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – prostoru sloužícího 
podnikání v objektu bydlení č.p. 968, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je 
součástí pozemku p.č.  1255, v k.ú. Přerov (Komenského 25).

7.7.1 Zřízení věcného břemene  na pozemcích v majetku statutárního města Přerova.
7.8.1 Podnájem  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova  - části  prostor 

v objektu občanské vybavenosti  č.p. 520, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
který je součástí pozemku p.č.  4293/17, v k.ú. Přerov (Sokolská 26).

7.9.1 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, který je součástí 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 

7.12.
1

Bezesmluvní užívání pozemku p.č. 6026/5 v k.ú. Přerov.



7.12.
2

Umístění dynamických informačních panelů v jiném nebytovém prostoru v budově 
nám. TGM 16 v Přerově

7.12.
3

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

7.12.
4

Přehled domovního majetku statutárního města Přerova, jeho správa a využití ( 
budovy a objekty ) – aktualizace č. 7.

7.13.
1

Udělení souhlasu s úvěrem pro SVJ Jižní čtvrť III/8,9,10

7.13.
2

Záměr úplatného převodu  - doprodej bytové jednotky č. 2523/1 v domě Jižní čtvrť 
IV/7

7.13.
3

Žádost o změnu data splatnosti nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytu 

8. Školské záležitosti
8.1 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 - vyhodnocení
9. Sociální záležitosti
9.1 Úhrady za stravování uživatelů Domova pro seniory, Kabelíkova 14a, Přerov a 

Denního pobytu, Purkyňova 16, Přerov
10. Různé
10.1 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu města Přerova
10.2 Vnitřní předpis č. …/2014 - Pravidla konání sňatečných obřadů ve správním obvodu 

matričního úřadu Přerov
10.3 Změna Metodického pokynu - příklady účtování pro příspěvkové organizace zřízené 

statutárním městem Přerov a rozpočtový proces
10.4 Poskytnutí finančního příspěvku pro JSDH statutárního města Přerova z rozpočtu 

Olomouckého kraje
10.5 Použití znaku statutárního města Přerova
11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
12. Závěr, tiskové zprávy


