
NÁVRH PROGRAMU 11. ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, KONANÉHO DNE       
16. 4. 2012

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program zastupitelstva
1. Zahájení 
1.1 Zahájení, schválení programu 11. zasedání, volba ověřovatelů zápisu
2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 10. zasedání Zastupitelstva, 

informace z výborů
2.1 Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova
2.2 Kontrola použití dotace poskytnuté občanskému sdružení AUTO KLUB PŘEROV -

město v AČR
2.3 Změna v personálním obsazení osadního výboru Lověšice. 
2.4 Přehled účasti členů výborů ZM na jejich jednáních za II. pololetí 2011
2.5 Informace o činnosti Rady města Přerova od 10. zasedání Zastupitelstva, informace z 

výborů
3. Majetkoprávní záležitosti
3.2.1 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - dvou garáží bez 

čp/če pod pozemkem p.č. 284 a části pozemku p.č. 282, vše v k.ú. Přerov 
3.2.2 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 

410/2, p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. 
Přerov a garáží bez čp/če, které jsou na těchto pozemcích postaveny 

3.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 528/1 a části pozemku p.č. 528/2 oba v k.ú. Předmostí                                                           

3.2.4 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – jiného nebytového 
prostoru č. 2894/103 v budově č.p. 280, 281, 282, 2894, příslušné k části obce Přerov 
I-Město, postavené na pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov a podílu id. 2957/37984 na 
společných částech budovy a pozemku a jiného nebytového prostoru č. 293/102 v 
budově č.p. 283, 284, 285, 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na 
pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov a podílu id. 2439/36438 na společných částech 
budovy a pozemku

3.2.5 Úplatný převod pozemků pod stavbami ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví Stavebního 
bytového družstva Přerov

3.2.6 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – změna usnesení ve 
věci převodu bytové jednotky č. 1963/19 v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2139, včetně pozemku p.č. 2140, vše 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

3.2.7 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – změna usnesení ve 
věci převodu bytové jednotky č. 2548/7 v objektu k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 
2549, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5738/11 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

3.2.8 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – bytových jednotek  v 
objektu k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 2544, příslušném pro část obce Přerov I –
Město na pozemku p.č. 5745/15 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

3.2.9 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – doprodej bytové 
jednotky č. 47/23 v objektu k bydlení č.p. 47, příslušném k části obce Přerov II –
Předmostí, na pozemku p.č. st. 742 v k.ú. Předmostí.



3.2.1
0

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – změna usnesení ve 
věci převodu bytové jednotky č. 2504/4 v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 
2504, č.p. 2505, příslušném pro část obce Přerov I – Město 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

3.2.1
1

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – převod bytové 
jednotky č. 1512/8 v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 3346/9 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

3.2.1
2

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – snížení přirážky ke 
kupní ceně bytové jednotky č. 2520/1 v objektu bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5745/21, p.č. 5745/22, 
p.č. 5745/23, vše v k.ú. Přerov.

3.3.1 Převod nemovitých věcí – id. ½ pozemků p.č. 192/2 a 192/4 v k.ú. Kozlovice u 
Přerova z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu České republiky 
do vlastnictví statutárního města Přerova

3.3.2 Úplatný převod pozemku p. č. 634/5 v k.ú. Předmostí z podílového spoluvlastnictví 
M.M., M.Z.   a   J.Z.   do vlastnictví statutárního města Přerova

3.3.3 Bezúplatný  převod nemových věcí do majetku statutárního města Přerova- pozemků  
p.č. 2167/6, p.č. 1614, p.č. 4966, p.č. 4967/2, p.č. 4968, p.č. 4990, p.č. 4167/8, p.č. 
4960/7, p.č. 4960/8,  p.č. 5307/114, p.č. 71/2, p.č. 4996/10, p.č.  4996/9, p.č. 4996/8, 
p.č. 4988/9, p.č. 4988/7, p.č. 4996/11, p.č. 5304 vše v k.ú. Přerov,  dále pozemků p.č. 
98, p.č. 563, p.č. 101/3, p.č. 101/5, p.č. 101/7, p.č. 136/1, p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 
313/7, p.č. 313/8 , p.č. 448/1, p.č. 466/2, p.č. 468/2, p.č. 470/2, p.č. 504/1, p.č. 504/6, 
p.č. 518/1, p.č. 564/3, p.č. 599/1, p.č. 884/1 vše  v k.ú. Újezdec u Přerova, p.č. 172/3 a 
p.č. 548/5 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova,  dále  p.č. 5101/17, p.č. 5102/4, p.č. 5102/7  
vše k.ú. Troubky nad Bečvou.

3.6.1 Dispozice s nemovitým majetkem statutárního města Přerova - uzavření smlouvy o 
výstavbě v objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov.

3.6.2 Informace o aktuálním vývoji situace v ul. Škodova v Přerově  - materiál bude 
předložen na stůl 

4. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011
4.1 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011
5. Finanční záležitosti, OZV (loterie)
5.1 Rozdělení finančních prostředků FMB  
5.2 Zrušení příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova
5.3 Přerovská rozvojová, s.r.o. – poskytnutí příplatku mimo základní kapitál dle ust. § 121 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
5.4 Pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 
5.5 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků
5.6 Rozpočtové opatření č. 4
5.7 Rozpočtové opatření č. 4 - dodatek
5.8 Obecně závazná vyhláška č….2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 

6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry
5.8.1 Obecně závazná vyhláška č. …/2012, o zákazu provozování sázkových her, loterií a 

jiných podobných her na celém území města - materiál bude předložen na stůl 
5.9 Žádost o poskytnutí finanční dotace - Farní sbor Českobratrské církve evangelické
5.10 Žádost o poskytnutí finanční dotace  - Odbočka Svazu letců České republiky číslo 22 -

generála Janouška, Přerov, Velká Dlážka 2, 750 02  Přerov I-Město
5.11 Žádost o poskytnutí záštity a finanční podpory
5.12 Projekt „Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi“. 
6. Grantový program pro rok 2012



6.1 Grantový program pro rok 2012 v oblasti sportu, sociální, kultury, zdravotnictví a 
volného času

7. Rozvojové záležitosti
7.1 Městská knihovna v Přerově
7.1.1 Plánovací smlouva k výstavbě 12 rodinných domů v místní části Újezdec - dodatek č. 

1 - materiál bude předložen na stůl 
7.2 Záměr zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí a Přerov-Dluhonice a realizace 

propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická.
7.3 Vyhlášení soutěže „Rozkvetlé město“
8. Investiční záležitosti
8.1 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury -
8.2 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury
8.3 Program podpory výstavby technické infrastruktury - návrh na prodloužení termínu 

kolaudace stavby technické infrastruktury na pozemku p.č. 351 v k.ú. Vinary u Přerova
8.4 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury
8.5 Smlouva o budoucí smlouvě darovací - "Revitalizace hradního příkopu zámku v 

Přerově, stavební úpravy"
8.6 Tyršův most Přerov - informace
9. Školské záležitosti
9.1 Přerovský volejbalový klub o.s. - účelová dotace
9.2 Soukromá základní škola - poskytnutí účelové dotace, podmínky školního stravování
9.3 Školní jídelna Přerov, Svisle 13 - sloučení  
9.4 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – udržitelnost 

projektu „Mateřídouška bez bariér“ 
9.5 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2012/2013 a 

projekt „ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory žáků ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí“  

10. Sociální záležitosti
10.1 Charita Kojetín - účelová dotace
10.2 Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace - účelová dotace
10.3 Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Olomouc - účelová dotace
10.4 Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - účelová dotace
11. Informace k ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů)
11.1 Informace o přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji, 

včetně zařízení na energetické využití odpadu.
12. Různé 
12.1 Bezúplatný převod nepotřebných movitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem.

12.2 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2011
12.3 Zapojení statutárního města Přerova do zájmového sdružení právnických osob 

OK4Inovace
13. Náměty, dotazy a připomínky
13.1 Zřízení sběrného dvora - materiál bude předložen na stůl 
13.2 Náměty, dotazy a připomínky
14. Závěr zasedání


