
NÁVRH PROGRAMU 99. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 10. 9. 2014

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 99. schůze Rady města Přerova konané dne 10. září 2014
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
2.1 Výzva Ministerstva vnitra ČR ke zjednání nápravy obecně závazné vyhlášky č. 

2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů 
na území statutárního města Přerova

3. Finanční záležitosti
3.1 Rozpočtové opatření č. 14
3.2 Rozpočtové opatření č. 14 - dodatek
3.3 Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby kanalizace 

Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu "Přerov - výstavba levobřežního a 
pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic" - revokace bodu 2 usnesení 
č. 3703/97/3/2014 

3.4 Dotace pro  Adélu Kratochvilovou na účast taneční skupiny D2Dance na Mistrovství 
světa ve Street dance show a světovém poháru Disco dance

3.5 Dotace pro Odbočku Svazu letců České republiky číslo 22 - generála JANOUŠKA -
PŘEROV na zabezpečení doprovodného programu k výstavě "Zkáza z nebe"

3.6 Dotace pro "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu" na koncert Martina 
Chodúra v Městském domě

4. Rozvojové záležitosti
4.1 Informace o plnění programu regenerace panelového sídliště Přerov II - Předmostí
4.2 ITI Olomoucké aglomerace
4.3 Účelová dotace dle Programu podpory výstavby technické infrastruktury
4.4 Protipovodňová opatření na nábřeží Dr. Edvarda Beneše - materiál bude předložen 

na stůl 
5. Veřejné zakázky
5.1 „Zajištění dodávek elektrické energie pro rok 2015“ – nákup prostřednictvím komoditní 

burzy
5.2 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0533/2014 akce „Kompostárna 

Přerov - Žeravice“ - 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 výsledku zadávacího 
řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem - materiál bude předložen na stůl 

5.4 „PŘEROV – SYSTÉM PRO SEPARACI A SVOZ BRKO“ - schválení zahájení 
opakovaného zadávacího řízení - materiál bude předložen na stůl 

5.5 „Venkovní IP kamery a digitální záznamové zařízení kamerového systému“ –
rozhodnutí o výsledku 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 – nebytové jednotky č. 124/102 v objektu bytový dům č.p. 124, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 22).

6.1.2 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 445/1 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je objekt 
bydlení č.p. 1721,  příslušný k části obce Přerov I – Město, v k.ú. Přerov (B. Němcové 
10).

6.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem a úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova  - Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, 
příspěvková organizace - materiál bude předložen na stůl 
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6.2.1 1. Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí                                                                                           
2. Směna nemovitých věcí  -  části pozemku p.č. 30/7 za část pozemku p.č. 30/40  
oba v k.ú. Předmostí 

6.2.2 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 
2611/103 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov

6.2.3 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov  pozemků p.č. 4926/8, 
zastavěná plocha a nádvoří  a  p.č.  4926/9, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. 
Přerov. 

6.2.4 Převod  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerov - pozemků  p.č. 
2639/4, p.č. 2639/5, p.č. 2639/6, p.č. 2639/7, p.č. 2639/8, p.č. 2639/9, p.č. 2639/10, 
p.č. 2639/11, p.č. 2639/14, p.č. 2637/11  a 2637/12 vše  v k.ú. Přerov.

6.2.5 Zřízení práva stavby k pozemkům 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. Úplatný 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. - materiál bude 
předložen na stůl 

6.3.1 Převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova- pozemku p.č. 702/4 v 
k.ú. Želatovice a pozemků p.č. 6863/4, p.č. 6863/5, p.č. 6863/6, p.č. 6863/7 a p.č. 
6863/8 vše v k.ú. Přerov. - materiál bude předložen na stůl 

6.5.1 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  pozemků p.č.  
1265/3 a p.č. 1284/3 v k.ú. Henčlov.

6.5.2 Nájem a výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
740/2 v k.ú. Přerov jehož součástí je budova č.p. 1573, bydlení, příslušnou k části 
obce Přerov I. -Město, vč. vybavení - materiál bude předložen na stůl 

6.5.3 Nájem nemovitých věcí  v majetku  statutárního města Přerova   pozemku p.č. 2639/6 
a  části pozemku p.č. 2639/1   v k.ú. Přerov

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

7. Školské záležitosti
7.1 Základní škola Přerov, Svisle 13, Základní škola Přerov, Trávník 27 a Základní škola 

Přerov, Želatovská 8 – partnerství v projektu
7.2 Předání dokončené investiční akce k  hospodaření školským příspěvkovým 

organizacím – realizace úspor energie ZŠ Svisle
7.3 Odměny ředitelům škol a školských zařízení 
7.4 Klub vodního póla Přerov - poskytnutí účelové dotace
8. Sociální záležitosti
8.1 Územní opatření o stavební uzávěře
8.2 Veřejná sbírka pod vánočním stromem
8.3 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Radslavice
9. Různé
9.1 Příprava řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2014
9.2 Návrh na název ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, Přerov X-Popovice a Přerov 

XI-Vinary
9.3 Petice ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí
9.4 Poskytnutí návratné sociální výpomoci
9.5 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se vymezují kompetence 

Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších předpisů
9.6 Návrh na přiznání peněžitých plnění za výkon funkcí organizačních pracovníků výborů 

ZM a komisí RM
9.7 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2015
10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
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11. Závěr, tiskové zprávy


