
NÁVRH PROGRAMU 10. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 19. 2. 2015

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
2.1 Program 10. schůze Rady města Přerova konané dne 19. února 2015
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Informace k možnosti cestování občanů starších 70-ti let v městské autobusové 

dopravě v Přerově zdarma
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 2
4.2 Stanovení dalšího postupu ve věci škody statutárního města Přerova odpovídající 

odvodu za porušení rozpočtové kázně
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Územní plán města Přerova - 4. změna
5.2 Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory výstavby technické 

infrastruktury
5.3 Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory výstavby technické 

infrastruktury
6. Veřejné zakázky
6.1 Veřejná zakázka " Lávka U Tenisu – dodatečné stavební práce " – schválení výsledku 

zadávacího řízení a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0863/2014
6.2 Veřejná zakázka „Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. – II. etapa " -  schválení změny 

zadávacích podmínek a schválení zahájení zadávacího řízení
7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova -  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).

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovitých věcí z majetku města 
- pozemku p.č. 686/3 v k.ú. Újezdec u Přerova.

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - 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 – levá část).

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - pacht  a nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova.

7.3.1 Převod nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 
4394/115 a p.č. 4394/116 v k.ú. Přerov.

7.5.1 Dohoda o narovnání mezi Českou republikou - Povodím Moravy s.p., IČ 70890013, se 
sídlem Dřevařská 932/11, Brno jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov, IČ 
00301825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov jako uživatelem, za užívání částí 
pozemků p.č. 1047/1 (ostatní plocha) o výměře 340 m2 a p.č. 1047/4 (ostatní plocha) 
o výměře 115 m2, oba v k.ú. Radslavice u Přerova, obec Radslavice a zřízení 
věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví České republiky - Povodí 
Moravy s.p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, Brno

7.5.2 Nájem pozemků p.č. 5215/27 (ostatní plocha) a p.č. 5215/26 (ostatní plocha), oba v 
k.ú. a obci Přerov (pozemky u garáží v ul. Kabelíkova, Přerov) a úhrada 
bezdůvodného obohacení

7.5.3 Nájem nemovité věci a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova –
na části pozemku p.č. 1245 v k.ú. Čekyně 
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7.5.4 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov – nebytové jednotky 
č. 2611/103, v objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na  pozemku p.č.  2424/2,  v k.ú. Přerov (Klivarova 3).

7.5.5 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 - pravá 
část).

7.6.1 Výpůjčka částí pozemků ve vlastnictví Statutárního města Přerov za účelem umístění 
autobusových přístřešků a reklamních zařízení

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova - na části pozemku p.č. 186 v k.ú. Popovice u Přerova.  

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 
města Přerova - na částech pozemků p.č. 49/1, p.č. 50/12 a p.č. 431 vše v k.ú. Vinary 
u Přerova

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 499 v k.ú. Dluhonice  

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 6050/1, p.č. 6857/9, p.č. 
6857/10, vše v k.ú. Přerov.  

7.7.5 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 4957/3 v k.ú. Přerov,  v 
majetku statutárního města Přerova.  

7.7.6 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v k.ú. Přerov, v k.ú. Předmostí, 
v k.ú. Kozlovice u Přerova, v k.ú. Újezdec u Přerova, v k.ú, Troubky nad Bečvou, vše    
v majetku statutárního města Přerova.  

7.7.7 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v k.ú. Přerov, vše v majetku 
statutárního města Přerova.  

7.12.
1

Smlouva o spolupráci na úseku odpadového hospodářství mezi statutárním městem 
Přerov a společností MODIT spol. s r.o. , společností MAD PAPÍR a.s. a VK-srot 
company s.r.o.

7.12.
2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vykonávání sjednaných činností

7.13.
1

Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

8. Školské záležitosti
8.1 Stížnost rodičů na postup při vyřízení, resp. nevyřízení petice – Základní škola J. A. 

Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 (odloučené 
pracoviště Pod skalkou 13)

8.2 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – výsledek šetření stížnosti 
8.3 Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad při základních školách zřizovaných 

statutárním městem Přerovem 
8.4 Přijetí nepeněžitého daru účelově určeného příspěvkovou organizací zřízenou 

statutárním městem Přerovem  
9. Sociální záležitosti
9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
9.2 Komunitní plánování sociálních služeb – tvorba a podoba navazujícího dokumentu
9.3 Odlehčovací služba
9.4 Domov pro seniory Tovačov - žádost o účelovou dotaci
9.5 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Nahošovice
10. Různé
10.1 Petice občanů proti odvolání Bc. Mgr. Věry Václavíčkové z funkce ředitelky školy.
10.2 Petice občanů požadujících „odstranění 1 lampy veřejného osvětlení v horní části ulice 

Macharova v místě u garáží“.
10.3 Roční zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2014
10.4 Sociální fond - zápůjčky zaměstnancům
10.5 Rámcový program činnosti komisí Rady města Přerova na období 2014-2018
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10.6 Použití znaku statutárního města Přerova
11. Informace primátora, náměstků primátora a členů Rady města
12. Závěr, tiskové zprávy


