
NÁVRH PROGRAMU 8. ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, KONANÉHO DNE
31. 10. 2011

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program zastupitelstva
1. Zahájení
1.1 Zahájení, schválení programu 8. zasedání, volba ověřovatelů zápisu
2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 7. zasedání Zastupitelstva, 

informace z výborů
2.1 Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova
2.2 Informace o činnosti Rady města Přerova od 7. zasedání Zastupitelstva města, 

informace z výborů
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1.1 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 453/1 a p.č. 453/3 oba v k.ú. Předmostí                            
3.1.2 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod pozemků pod silnicemi II. a III. 

třídy z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje 
3.1.3 Záměr statutárního města Přerova – vzájemné bezúplatné převody nemovitých věcí s 

Českou republikou – Úřadem práce České republiky
3.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 473/1 v k.ú. Předmostí 
3.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 10 v k.ú. Čekyně. 
3.1.6 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovité věci – pozemku p.č. 403 v k.ú. 

Předmostí za movitou věc – sochu Mamutík TOM na pozemku p.č. 428/5 v k.ú. 
Předmostí

3.1.7 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova.

3.1.8 1. Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – pozemků p.č. 
5290/84, p.č. 5290/85, p.č. 5290/86, p.č. 5290/91, p.č. 5290/93, částí p.č. 5290/94, 
p.č. 5611/7, p.č. 5611/9 a p.č. 5611/10, vše v k.ú. Přerov za části pozemků p.č. 
5290/1, p.č. 5290/97, pozemek p.č. 5025/5 a p.č. 5296/2 vše v k.ú. Přerov                                                    
2. Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod částí pozemku p.č. 5290/1, 
p.č. 5290/95, p.č. 5290/96,  p.č. 5290/97, p.č. 5290/99, p.č. 5290/100, p.č. 5611/2, p.č. 
5611/25 p.č. 5611/26, vše v k.ú. Přerov                                                                                                                   

3.1.9 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků pod stavbami ve  
vlastnictví nebo spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov - změna 
usnesení - materiál bude předložen na stůl 

3.2.1 Úplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku  p.č. 255/1 o výměře cca 7 m2, v k.ú. Přerov. 

3.2.2 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 21 bytových jednotek 
v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 4167/9 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

3.2.3 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 
1507/6 v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny dle vnitřního 
předpisu č. 25/2007 v platném znění



3.2.4 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – žádost o úpravu 
nabídkových cen 19 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 
2532, č.p. 2533, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku 
p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov, převáděných ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném 
znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném 
znění

3.2.5 Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a 
společností PSS Přerovská stavební a.s.  - materiál bude předložen na stůl 

3.3.1 Bezúplatný převod části pozemku p.č. 456/3 v k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Přerova 

3.3.2 Úplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku 
p.č. 542/3, a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.  528/2, a  p.č. 529/7  v k.ú. 
Přerov. 

4. Finanční  záležitosti
4.1 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 6/11 z Fondu oprav, 

modernizací a rozšiřování bytového fondu
4.2 Prominutí pohledávky na poplatku z prodlení a záměr na poskytnutí daru paní Haně 

Steiningerové
4.3 Dohoda o splátkách pohledávky za paní V.S.
4.4 Rozpočtové opatření č. 13
4.5 Rozpočtové opatření č. 14
4.6 Žádost o poskytnutí příspěvku na uspořádání závodu Velká cena města Přerova
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního 

města Přerova za rok 2010
5.2 Smlouva o poskytnutí provozního a investičního příspěvku statutárním městem 

Přerovem společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 2011
6. Investiční záležitosti
7. Školské záležitosti
7.1 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 - účelová dotace
7.2 TJ SPARTAK PŘEROV - účelová dotace
7.3 TK Precolor Plus Přerov o.s. - účelová dotace
7.4 ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV - účelová dotace
7.5 Veslařský klub Přerov - účelová dotace
8. Sociální záležitosti
8.1 Záměr statutárního města Přerova - poskytnutí mimořádné účelové dotace - "Anděl" 

Kelč
8.2 Poskytnutí dotací na pohotovostní lékárenskou službu v Přerově o nedělích a svátcích     

v roce 2011
8.3 Veřejná vánoční sbírka - zřízení fondu - materiál bude předložen na stůl 
9. Různé
9.1 Obecně závazná vyhláška č. .../2011 o podmínkách výkonu práce řidiče taxislužby na 

území statutárního města Přerova
9.2 Memorandum o spolupráci a společném postupu při tvorbě Integrovaného systému 

nakládání s odpady v Olomouckém kraji
9.3 Finanční dotace pro Římskokatolickou farnost Penčice.
9.4 Finanční dotace pro Římskokatolickou farnost Přerov.
9.5 Návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství
9.6 Přerovské listy - vyhlášení  veřejné zakázky na období 4 let
9.7 Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz vyrozumívacího systému 

AMDS pro členy JSDH Přerov I. - Město



9.8 Informace o výsledku projednání Petice na podporu Výzvy zastupitelů města Přerova 
k vyřešení dopravní krize ve městě Přerově

9.9 Vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací
9.10 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města  Přerova   –     bytu č.  

2006/8 v domě č. p. 2006 , bytu č. 2487/6 v domě č.p. 2485, 2486, 2487 a 2488,   bytu 
č. 2460/6 a bytu č. 2463/6 v domě č.p.  2460, 2461, 2462 a 2463, bytu č.  319/16 v 
domě č.p.  319, všechny byty v obci Přerov - materiál bude předložen na stůl 

9.11 Obecně závazná vyhláška o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány 
výherní hrací přístroje včetně interaktivních videoloterijních terminálů - materiál bude 
předložen na stůl 

10. Náměty, dotazy a připomínky
10.1 Náměty, dotazy a připomínky
11. Závěr zasedání


