
NÁVRH PROGRAMU 100. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 30. 9. 2014

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
1.1 Program 100. schůze Rady města Přerova konané dne 30. září 2014
2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
2.1 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova za III. čtvrtletí 2014
3. Finanční záležitosti
3.1 Rozpočtové opatření č. 15
3.2 Žádost o prominutí příslušenství dluhu
4. Rozvojové záležitosti
4.1 Mateřská škola Píšťalka - havarijní stav střechy Máchova 8 a schodiště Na odpoledni 

16
4.2 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 

2014
4.3 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
4.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory č. 12123773 ze Státního fondu 

životního prostředí ČR
4.5 Výjimka ze stavební uzávěry – “Vodovodní přípojka, prodloužení plynovodu a plynová 

přípojka“.
4.6 Výjimka ze stavební uzávěry – “Zřízení sjezdu“ a “Mycí centrum“.
4.7 Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace - pokračování přípravy 

strategie
5. Veřejné zakázky
5.1 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0772/2014 akce „Regenerace a 

revitalizace bytového domu nám. Fr. Rasche 7, Přerov“ - materiál bude předložen 
na stůl 

5.2 Veřejná zakázka „Opravy 14 bytových jednotek“  - schválení výsledku výběrového 
řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem - materiál bude předložen na stůl 

5.3 Veřejná zakázka „Gen. Štefánika 4, Přerov – výměna vodoinstalace a kanalizace 
včetně prací souvisejících“– vyloučení  uchazeče  a výběr nejvhodnější nabídky -
materiál bude předložen na stůl 

5.4 Veřejná zakázka „Energetická opatření budovy MŠ Pod Skalkou č.p. 13, Přerov II -
Předmostí“ – výběr nejvhodnější nabídky - materiál bude předložen na stůl 

5.5 Veřejná zakázka  „Oprava střechy bytového domu Gen. Štefanika 1948“ – výběr 
nejvhodnější nabídky   - materiál bude předložen na stůl 

5.6 Veřejná zakázka „Tyršova 68, Jižní čtvrť IV/1,2,3, Na hrázi 26,28,30 v Přerově –
výměna oken a dveří , včetně prací souvisejících“ – výběr nejvhodnější nabídky -
materiál bude předložen na stůl 

5.7 Veřejná zakázka „Obnova zámeckého parku v Pavlovicích“ – vyloučení uchazečů,  
zrušení zadávacího řízení a schválení zahájení opakovaného zadávacího řízení -
materiál bude předložen na stůl 

6. Majetkoprávní záležitosti
6.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova.
6.1.2 Záměr statutárního města Přerova -  nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova - části pozemku p.č. 263 v k.ú. Předmostí.
6.1.3 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova.
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6.1.5 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví 
statutárního města Přerov - pozemku p.č. 540, p.č. 2433/1, p.č. 5027/15, p.č. 5027/16, 
p.č. 5027/17, p.č. 5027/18, p.č. 5027/19, p.č. 5027/20, p.č. 5063/10, p.č. 5063/11 vše 
v k.ú. Přerov.

6.1.6 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 
statutárního města  Přerova -    pozemku  p.č. 2621/7  v k.ú. Přerov.

6.1.7 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož součástí je stavba objekt bydlení č.p. 
2076, příslušný k části obce Přerov I – Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46).

6.1.8 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).

6.1.1
0

Záměr statutárního města Přerova - nájem bytové jednotky č. 4/5 a garážového stání 
č. 2 v polyfunkčním bytovém domě č.p.  3119,  č.o.  8, 10, 12, 12a,  příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 225 v k.ú. Přerov.

6.1.1
1

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věci v majetku statutárního 
města Přerova – části pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov.

6.1.1
2

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věci v majetku Stavhold a.s.,  
Přerov –  prostor v objektu bydlení č.p. 669, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
na pozemku p.č. 784 v k.ú. Přerov.                                                                                       
Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věci do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č 784 včetně jeho součásti – domu č.p. 669, 
v k.ú. Přerov.

6.1.1
3

Záměr statutárního  města Přerova – převod nemovitých věcí z majetku  statutárního 
města Přerova -  části  pozemku p.č. 6050/1, ost. plocha v k.ú. Přerov .

6.1.1
4

Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – části pozemku p.č. 5054/1 v k.ú. Přerov 

6.2.1 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod 
nebytové jednotky č. 293/101 v objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov.

6.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova, pozemků  p.č. 
st. 369, p.č. 3323, oba v k.ú. Velké Karlovice.

6.5.1 Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
1205/1 v k.ú. Žeravice 

6.5.2 Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
6577/260 a části pozemku p.č. 6577/1 ZE-GP, oba v k.ú. Přerov.

6.5.3 Dodatek č. 12 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o. na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova  

6.5.4 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města  Přerova – koeficient Rady 
města Přerova  - Kmr pro rok 2015 ve smyslu vnitřního předpisu č.7/09

6.5.5 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  prostor v objektu 
bydlení č.p. 1269, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku 
p.č. 6749/3  a v objektu bydlení č.p. 1273, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
který je součástí  pozemku p.č. 6749/4 v k.ú. Přerov (U Výstaviště 12, 14). - materiál 
bude předložen na stůl 

6.6.1 Výpůjčka  nemovitých věcí z majetku statutárního města  Přerova -   části   pozemku 
p.č.  30/1 v k.ú. Předmostí.

6.6.2 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části prostor v 
objektu bydlení č.p. 1273, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí  
pozemku p.č. 6749/4 v k.ú. Přerov (U Výstaviště 14).

6.6.3 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – pozemků v k.ú. Přerov.
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6.6.4 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemky v areálu 
přerovské rokle v k.ú. Předmostí - dodatek č. 5 - materiál bude předložen na stůl 

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

6.9.1 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova –  notebooků 
DELL LATITUDE E 5510, E 6510 a HP ProBook 6570B  a návrh na řešení posílení 
rozpočtu ORJ 35X pro krytí předpokládané budoucí veřejné zakázky – vysoutěžení 
nové výpočetní techniky pro Zastupitelstvo města Přerova. 

6.9.2 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova –  mobilní 
telefony Apple i Phone 5, 64 GB a BlackBery Q 10. 

6.12.
1

Zrušení bodu 2.1. usnesení č. 2864/78/6/2013 přijatém na 78. schůzi Rady města 
Přerova dne 23.10.2013 

6.12.
2

Realizace přemístění a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na pozemku p.č. 
30/7 v k.ú. Předmostí

7. Školské záležitosti
7.1 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – partnerství v projektu
7.2 Podpora zájmu žáků základních škol o studium technických oborů
7.3 Přijetí nepeněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem 

Přerovem 
8. Sociální záležitosti
8.1 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území statutárního města 

Přerov
8.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
8.3 Hospic na Svatém Kopečku - žádost o dotaci
8.4 Rómské sdružení mládeže Přerov - žádost o dotaci
8.5 Novelizace Vnitřního předpisu č. 20/2012
9. Různé
9.1 Novelizace nařízení města Přerova - tržního řádu 
9.2 Novelizace Vnitřního předpisu č. 29/2012
9.3 Bezúplatný převod nepotřebných movitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem

9.4 Návrh na stanovení výše měsíčních odměn a dne, od kterého bude poskytována 
odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova.  Návrh na stanovení 
výše měsíčních peněžitých plnění předsedům a členům osadních výborů, členům 
výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a členům komisí Rady města 
Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova a dne, od kterého jim bude 
peněžité plnění poskytováno. Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší 
v roce 2015 jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města 
Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce. Návrh na rozhodnutí o vyplacení 
odměny při skončení funkčního období uvolněným členům Zastupitelstva města 
Přerova jednorázově. Návrh na schválení proplacení náhrady odměny za 
nevyčerpanou dovolenou z roku 2013 panu Michalu Záchovi, DiS., náměstkovi 
primátora města Přerova. 

9.5 Použití znaku statutárního města Přerova
9.6 Informace o jednání s Dopravní a logistickou společností s.r.o., ve věci městské 

autobusové dopravy - materiál bude předložen na stůl 
9.7 Pamětní deska - materiál bude předložen na stůl 
10. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
11. Závěr, tiskové zprávy


