
NÁVRH PROGRAMU 96. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 6. 8. 2014

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 96. schůze Rady města Přerova konané dne 6. srpna 2014
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
2.1 Kontrola usnesení č. 809/27/4/2008 
2.2 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních prostředků  
2.3 Informace o smluvních vztazích v rozsahu plnění 100 - 500 tis. Kč, uzavřených 

odbory Magistrátu města Přerova a organizacemi zřízenými městem za období 1. 
4. 2014 -           30. 6. 2014

2.4 Informace o výsledcích kontrol kvality výkonu přenesené a samostatné 
působnosti na Magistrátu města Přerova za 1. pololetí 2014

3. Finanční záležitosti
3.1 Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města
3.2 Útulek pro zvířata - přijetí daru
3.3 Rozpočtové opatření č. 12
3.4 Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015 

včetně harmonogramu jeho zpracování
3.5 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 
4. Rozvojové záležitosti
4.1 Integrovaný plán rozvoje města Přerov - jih, dokumentace pro provádění stavby
4.2 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova 

pro období 2014-2020
4.3 Úprava Horního náměstí - uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě 
4.4 Výjimka ze stavební uzávěry – “Stavební úpravy objektu, ul. Polní č.p. 3258 v 

Přerově“.
4.5 Výjimka ze stavební uzávěry – “IO 07 Vodoměrná šachta pro Přerov – NOVÁ“.
4.6 Výjimka ze stavební uzávěry – “Vodovodní přípojka, prodloužení plynovodu a 

plynová přípojka“.
4.7 Výjimka ze stavební uzávěry – “Zřízení sjezdu“ a “Mycí centrum“.
5. Veřejné zakázky
5.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb technické (servisní) podpory k 

systému Spisová služba pro Statutární město Přerov
5.2 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0078/2014 na realizaci stavby 

"Sběrný dvůr odpadů, Želatovská, Přerov“  - materiál bude předložen na stůl 
5.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku v Přerově, ul. Vinařská – místní část 

Vinary, rekonstrukce parkoviště v Přerově, ul. Na Hrázi“ - schválení zahájení 
zadávacího řízení - materiál bude předložen na stůl 

5.4 Veřejná zakázka „Oprava střechy bytového domu Gen. Štefanika 1948“ -
schválení zahájení výběrového řízení - materiál bude předložen na stůl 

5.5 Veřejná zakázka „Tyršova 68, Jižní čtvrť IV/1,2,3, Na hrázi 26,28,30 v Přerově –
výměna oken a dveří včetně prací souvisejících“ - schválení zahájení výběrového 
řízení - materiál bude předložen na stůl 

5.6 Veřejná zakázka „Energetická opatření budovy MŠ Pod Skalkou č.p. 13, Přerov II 
- Předmostí“ - schválení zahájení výběrového řízení - materiál bude předložen 
na stůl 

5.7 Veřejná zakázka „Gen. Štefánika 4, Přerov – výměna vodoinstalace a kanalizace 
včetně prací souvisejících“ - schválení zahájení výběrového řízení - materiál 
bude předložen na stůl 

6. Majetkoprávní záležitosti



6.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – části prostor v objektu jiná stavba č.p. 64,  
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č.  3346/7, 
v k.ú. Přerov - bezbariérová garáž Kozlovská 17.

6.1.2 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice u Přerova.

6.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova.

6.1.4 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - pozemku p.č. 5533/5 v k.ú. Přerov.

6.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5384/2 v  k.ú. Přerov .

6.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5382/1 v  k.ú. Přerov .

6.1.7 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova 
-  částí  pozemků p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, 
p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov.

6.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova, pozemků p.č. 983, 985, 986, 987, 991, včetně jejich 
součástí, vše v k.ú. Přerov.

6.1.9 Záměr statutárního města Přerova  nájem nemovitých věcí z majetku  statutárního 
města Přerov pozemku  p.č. 5003 a části pozemku p.č. 328,  oba   v k.ú. Přerov. 

6.1.10 Dohoda o skončení smluvního vztahu se společností CITY-TOOLS, s.r.o., se 
sídlem v Brně, Preslova 94, IČO 60752165, DIČ CZ60752165, která na území 
města Přerova zřizuje autobusové přístřešky a záměr výpůjčky části pozemků ve 
vlastnictví Statutárního města Přerov za účelem umístění autobusových 
přístřešků - materiál bude předložen na stůl 

6.1.11 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova.

6.1.12 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku statutárního 
města Přerova - částí pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov

6.1.13 1. Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí                                                                                     
2. Záměr statutárního města Přerova -  směna nemovitých věcí  -  části pozemku 
p.č. 30/7 za část pozemku p.č. st. 772 oba v k.ú. Předmostí 

6.2.1 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové 
jednotky v objektu bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16).

6.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova,  
spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov.

6.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova,  
spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov.

6.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova- části 
pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Přerov.

6.2.5 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova,  
spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 2521, v k.ú. Přerov.

6.2.6 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – nebytových 
jednotek

6.2.7 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – změna 
usnesení ve věci úplatného převodu nebytové jednotky č. 100/102 v objektu k 
bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 
v k.ú. Přerov a nebytové jednotky č. 159/102 v objektu k bydlení č.p. 159, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov.



6.2.8 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – změna usnesení 
ve věci převodu bytových jednotek č. 457/4, č. 457/11, č. 1094/11 a 
spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 3067/4 k bytové jednotce č. 1094/3 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 za ceny dle vnitřní 
směrnice č. 1/98 v platném znění.

6.2.9 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod 
nebytové jednotky č. 2631/102 v objektu k bydlení č.p. 2631, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov.

6.2.10 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 9 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov

6.2.11 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 4809 v k.ú. Přerov jehož součástí je budova č.p.  3162 příslušná k části obce 
Přerov I. - Město

6.5.1 Nájem 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).

6.5.2 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - prodloužení 
nájemní smlouvy.

6.5.3 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
1040 v k.ú. Újezdec u Přerova.

6.5.4 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova   části pozemku p.č. 
263 v k.ú. Předmostí.

6.5.5 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).

6.5.6 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - budovy č.p. 3160, 
příslušné k části obce Přerov I. - Město, která je součástí  pozemku p.č. 4808/2, 
části pozemku p.č. 4808/2, části budovy č.p. 3161, příslušné k části obce Přerov 
I.- Město, která je součástí pozemku p.č. 4808/1 a části pozemku p.č. 4811 vše v 
k.ú. Přerov a výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 4808/1 a části pozemku p.č. 4808/2 oba v k.ú. Přerov - materiál 
bude předložen na stůl 

6.6.3 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - části  
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).

6.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku statutárního 
města Přerova.  

6.8.1 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - části 
nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 3248, příslušné k části 
obce Přerov I - Město, postavené na pozemku p.č. 1019/13 v k.ú. Přerov 
(novostavba odbavovací budovy na autobusovém nádraží v Přerově).

6.8.2 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové 
jednotky č. 190/102,  jiný nebytový prostor,  v objektu bytový dům č.p. 190, 191, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú.Přerov 
(Kozlovská 2).  

6.9.1 Úplatný převod movitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova –  3 ks 
překážek skate parku Laguna.

6.12.1 Výše kauce při sportovních a jiných společenských akcí v parku Michalov a areálu 
Laguna

6.12.2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi statutárním 
městem Přerov a provozovateli kolektivních systémů 



6.13.1 Záměr statutárního města Přerova – doprodej 16 bytových jednotek formou 
veřejného výběrového řízení tzv. obálkovou metodou

6.13.2 Žádost o sepsání splátkového kalendáře
7. Školské záležitosti
7.1 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 a Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 –

partnerství v projektu
7.2 ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV - účelová dotace
7.3 Sportovní klub metané Strojař Přerov - účelová dotace
8. Sociální záležitosti
8.1 Územní opatření o stavební uzávěře
8.2 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Majetín
8.3 TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., Sjednocená organizace nevidomých a 

slabozrakých České republiky - žádosti o dotace
9. Různé
9.1 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se vymezují 

kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších předpisů
9.2 Kontrola usnesení ZM č. 1060/23/10/2014 – třídění komunálního odpadu.
9.3 Kronika města Přerova za rok 2012
9.4 Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Přerovem a Olomouckým 

krajem
9.5 Zahraniční pracovní cesta - Bardejov
9.6 Seznam hrobů významných osobností města Přerova, o které by mělo pečovat 

statutární město Přerov 
9.7 Bezpečnostní situace v oblasti přednádraží a přilehlých lokalitách - materiál bude 

předložen na stůl 
10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
11. Závěr, tiskové zprávy


