
NÁVRH PROGRAMU 88. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 9. 4. 2014

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 88. schůze Rady města Přerova konané dne 9. dubna 2014
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
2.1 Kontrola usnesení - uzavření Smlouvy o ČSOB municipálním kontu
2.2 Změna v personálním obsazení  Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
2.3 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova za I. čtvrtletí 2014
3. Schválení účetních závěrek sestavených k 31.12.2013
3.1 Schválení účetních závěrek sestavených ke dni 31.12.2013
4. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013
4.1 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013
5. Finanční záležitosti
5.1 Změna Vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu ,,Útulek pro 

zvířata", ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11.
5.2 Rozpočtové opatření – převody finančních prostředků
5.3 Rozpočtové opatření – rozpočtové opatření č. 6
5.4 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří v Přerově
5.5 Žádost o prominutí poplatku z prodlení - Horvátová
5.6 Žádost o prominutí poplatku z prodlení u nájemného z bytu -Girgová
5.7 Žádost o prominutí poplatku z prodlení u nájemného z bytu - Tomišová
5.8 Záměr na poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na 

pořízení stabilizačního systému - materiál bude předložen na stůl 
5.9 Záměr na poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na

pořízení pulzních oxymetrů - materiál bude předložen na stůl 
6. Grantový program pro rok 2014 
6.1 Grantový program pro rok 2014 v oblasti sportu, volného času, kultury, sociální a 

zdravotnictví
7. Rozvojové záležitosti
7.1 IPRM Přerov-Jih - roční monitorovací zpráva č. 5
7.2 Odvolání proti platebnímu výměru
7.3 Regenerace panelových sídlišť na území města Přerova I-Města
8. Veřejné zakázky
8.1 „Regenerace a revitalizace bytového domu nám. Fr. Rasche 7, Přerov“ -  dodatek 

Příkazní smlouvy s externím administrátorem zadávacího řízení 
8.2 Veřejná zakázka "Sběrný dvůr odpadů, Želatovská, Přerov – dodatečné stavební 

práce" – schválení zadávacího řízení - materiál bude předložen na stůl 
8.3 Veřejná zakázka „Lávka U Tenisu“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

zadávacího řízení, jmenování členů komisí pro posouzení kvalifikace, pro otevírání 
obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek - materiál bude předložen na stůl 

9. Majetkoprávní záležitosti 
9.1.1 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova - části pozemku p.č. 238/19 v k.ú. Předmostí.
9.1.2 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova - části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí.
9.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých  věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1306 a p.č. 1307 oba v k.ú. Žeravice
9.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 113/1 v k.ú. Popovice u Přerova                                                                                 
9.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 3524/2, p.č. 6569/1, oba v  k.ú. Přerov .
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9.1.6 Záměr statutárního města Přerova  pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - pozemků v k.ú. Čekyně, k.ú. Žeravice, k.ú. Penčice.

9.1.7 Záměr převodu a převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
záměr úplatného převodu 19 bytových jednotek, záměr úplatného převodu 
spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov k 5 bytovým 
jednotkám, úplatný převod 16 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 
1062, č.p. 1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku 
p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do 
vlastnictví nájemců a úplatný převod spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3067/4 
v k.ú. Přerov k 5 bytovým jednotkám za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném 
znění 

9.1.8 Záměr statutárního města Přerova  - výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 4293/1, p.č. 3161/1 oba v k.ú. Přerov a části 
pozemku  p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí - materiál bude předložen na stůl 

9.2.1 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.
9.2.2 Bezúplatný převod části pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 

města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje
9.2.3 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, na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v 
k.ú. Přerov

9.3.1 Úplatný převod pozemků p.č. 5307/544, p.č. 5307/548 a p.č. 5307/549, vše v k.ú. 
Přerov, z podílového spoluvlastnictví K.F.a S.S. do vlastnictví statutárního města 
Přerova

9.3.2 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  rodinného domu  
č.p. 228, příslušného k části obce Přerov III - Lověšice,  který je součástí pozemku 
p.č.st. 229,  pozemek p.č. st. 229, zastavěná plocha a nádvoří, a p.č. 65, ost. plocha,  
v k.ú. Lověšice u Přerova (Dělnický dům v Lověšicích).

9.3.3 Převod id. 1/8 pozemků p.č. 6724/4, p.č. 6724/5 a p.č. 6724/7 v k.ú. Přerov do 
vlastnictví statutárního města Přerova

9.5.1 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 830/2 v 
k.ú. Újezdec u Přerova.

9.5.2 Dodatek č. 13 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a společností 
Teplo Přerov a.s. na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
tvořících sportovní areály – plavecký areál v Přerově, koupaliště v Penčicích, zimní 
stadion v Přerově a Sportovní halu v Přerově

9.5.3 Nájem nemovitých věcí a movitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
prostor sloužících podnikání  a movitých věcí tvořících vybavení těchto prostor v 
objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, příslušném k  části obce  
Přerov I-Město,  který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov (Domov pro 
seniory)                                                                                                                                                                                      

9.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – prostoru v 
objektu 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).

9.6.2 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  prostoru 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).

9.11.
1

Výpůjčka movité věci z majetku statutárního města Přerova – uměleckého díla Donna 
Con Velo - materiál bude předložen na stůl 

9.13.
1

Uzavření dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě č. nSIPO 07 - 191/2012 mezi statutárním 
městem Přerov a Českou poštou, s.p.
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9.13.
2

Záměr statutárního města Přerova – poskytnutí mimořádné účelové dotace pro 
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2520, č.p. 2519, č.p. 2518, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov -
materiál bude předložen na stůl 

10. Školské záležitosti
10.1 Přehled akcí škol, školských zařízení a městské knihovny v období duben – červen 

2014
10.2 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ Za mlýnem, ZŠ 

Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro rok 2014 
10.3 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a zájmové 

vzdělávání ve školních družinách základních škol a středisku volného času zřízených 
statutárním městem Přerovem pro školní rok 2014/2015 

10.4 Přijetí nepeněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem 
Přerovem

10.5 Poskytnutí propagačních služeb v rámci projektu „Školy v přírodě“
10.6 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2014/2015  
10.7 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – změna termínu vrácení schváleného 

předfinancování projektu z Operačního programu Vzdělávání 
10.8 Předání nemovitého majetku k hospodaření Základní škole Přerov, Boženy Němcové 

16 – příspěvkové organizaci
10.9 Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele Mateřské školy Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace -
jmenování členů komise včetně předsedy, určení tajemníka konkursní komise; 
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy 
Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace 

10.1
0

DROPZONE PROSTĚJOV - účelová dotace

10.1
1

Malminibike club pro děti o.s. - účelová dotace

10.1
2

Tělocvičná jednota Sokol Lověšice - účelová dotace

10.1
3

TJ SPARTAK PŘEROV - záměr účelové dotace

11. Sociální záležitosti
11.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
11.2 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území statutárního města 

Přerov
11.3 Záměr statutárního města Přerova - Armáda spásy v České republice, z.s. -

mimořádná účelová dotace
11.4 Záměr statutárního města Přerova - Oblastní charita Přerov - mimořádná účelová 

dotace
11.5 Záměr statutárního města Přerova - Svaz tělesně postižených v České republice z.s., 

místní organizace Přerov - mimořádná účelová dotace
11.6 Nordic walking live - mimořádná účelová dotace
11.7 Nadace pro transplantace kostní dřeně - mimořádná účelová dotace
11.8 Záměr na poskytnutí peněžitého daru na koupi upraveného automobilu
11.9 Poskytnutí peněžitého daru na zakoupení sluchadla pro sluchově postiženou dceru
11.1
0

Tréninkové bydlení

11.1
1

Psychiatrická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně - žádost o 
poskytnutí finančního příspěvku na 33. Konferenci sociální psychiatrie - materiál bude 
předložen na stůl 

11.1
2

Alfa handicap - Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu -
záměr na poskytnutí mimořádné účelové dotace - materiál bude předložen na stůl 
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12. Různé
12.1 Zpráva o činnosti manažera prevence kriminality města Přerova
12.2 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2013
12.3 Zpráva o plnění „Koncepce vývoje Městské policie Přerov pro období let 2013 – 2016“ 

za rok 2013
12.4 Doplnění smlouvy č.SML/0210/2014 o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 

7.500,- Kč uzavřené dne 28. 3. 2014 mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

12.5 Stanovení počtu zastupitelů.
13. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
13.1 Podnět - Škodova ulice - materiál bude předložen na stůl 
14. Závěr, tiskové zprávy


