
NÁVRH PROGRAMU 13. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 24. 3. 2015

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
2.1 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 13. schůze Rady města Přerova 

konané dne 24. března 2015
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Kontrola usnesení - uzavření smlouvy o využívání služeb 
4. Závěrečný účet a výroční zpráva Statutárního města Přerova za rok 2014
4.1 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2014
5. Finanční záležitosti
5.1 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu
5.2 Rozpočtová opatření – převody finančních prostředků v souvislosti se změnou 

organizační struktury
5.3 Způsob odepisování dlouhodobého majetku - zbytková hodnota
5.4 Rozpočtové opatření č. 4
5.5 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení jednotky na 

požární stanici Přerov
5.6 Poskytnutí daru na akci Putování po proudu 2015
5.7 Žádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně o finanční prostředky
5.8 Žádost o poskytnutí finančních prostředků spolku Automotorsprint ČR z.s.
5.9 Schválení účetních závěrek sestavených ke dni 31.12.2014
6. Grantový program pro rok 2015
6.1 Grantový program pro rok 2015
7. Rozvojové záležitosti
7.1 Vyhledávací studie cyklistických komunikací v rámci aglomerace ITI – ORP Přerov
7.2 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro 

období 2014-2020
7.3 IPRM Přerov-Jih - projekt Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. - II.etapa
7.4 IPRM Přerov-Jih - monitorovací zpráva za rok 2014
7.5 Plán činnosti pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu
7.6 Grantová výzva 2014 program Parky
7.7 Rozšíření zadání 4. změny územního plánu
7.8 Hotel Strojař
8. Veřejné zakázky
8.1 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Předmostí – etapa 11" -  schválení 

zadávacích podmínek a odůvodnění veřejné zakázky, schválení zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komisí pro otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace a pro 
posouzení a hodnocení nabídek

8.2 „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“ –
odstoupení od smlouvy o dílo

9. Majetkoprávní záležitosti
9.1.1 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).

9.1.2 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 1981/1 a části pozemku p.č. 1981/37 v k.ú. Přerov                                                         

9.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 
7116/5 a p.č. 7116/6 v k.ú.  Přerov. 



9.5.1 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).

9.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky 
č. 190/101,  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).  

9.5.3 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - pozemků  p.č. 4996/8, p.č. 
4996/9, p.č. 4996/10, p.č. 4996/11 vše v k.ú. Přerov

9.6.1 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemek p.č. 
4748/4 v k.ú. Přerov.

9.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku Českých drah, a.s. na  
pozemku p.č. 521/1 v k.ú. Lověšice u Přerova 

9.7.2 Věcné břemeno – služebnost – ve prospěch statutárního města Přerova – na části 
pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Předmostí                                                                                          

9.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku statutárního města 
Přerova p.č. 1961/1, p.č. 1981/1, p.č. 1981/37, p.č. 1981/48 vše  v  k.ú. Přerov.  

9.13.
1

Řešení situace nájemnice obecního bytu v Přerov

10. Školské záležitosti
10.1 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2015/2016 a 

financování pozice sociálního pedagoga     
10.2 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy; Aktualizace 

Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol 
na území města Přerova

10.3 Mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem – vyhodnocení zápisu a 
projednání výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách 

10.4 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ Za mlýnem, ZŠ 
Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro rok 2015

10.5 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a zájmové 
vzdělávání ve školních družinách základních škol a středisku volného času zřízených 
statutárním městem Přerovem pro školní rok 2015/2016 

10.6 Nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb – žádost o poskytnutí daru 
10.7 Vnitřní předpis č. 5/2015 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces a oprávnění 
vedoucích odborů ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním 
městem Přerov

11. Sociální záležitosti
11.1 Stanovení výše finančních příspěvků pro obce
11.2 Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - žádost o dotaci
11.3 Uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti sociálně-právní 

ochrany dětí
12. Různé
12.1 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří v Přerově
12.2 Nařízení statutárního města Přerova č. x/2015, kterým se mění nařízení statutárního 

města Přerova č. 2/2010,o stání silničních motorových vozidel na vymezených 
místních komunikacích, ve znění nařízení statutárního města Přerova č. 1/2011 a č. 
1/2013

12.3 Uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům 
každé obce podle ust. § 53 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů s obcí Císařov, ve správním obvodu města Přerova, obce s 
rozšířenou působností.

12.4 Smlouva o poskytnutí dotace na jízdné IDSOK pro občany statutárního města Přerova 
starší 70 let 



12.5 Dodatek č. 12 ke zřizovací listině - příspěvkové organizace Kulturní a informační 
služby města Přerova. 

12.6 Použití znaku statutárního města Přerova
12.7 Návrh termínů konání Zastupitelstva a Rady města Přerova ve II. pololetí 2015
13. Informace primátora, náměstků primátora a členů Rady města
13.1 „Stížnost na víření písku z beach-volejbalového hřiště ZŠ Velká Dlážka, Přerov –

poškozování soukromého majetku.“
14. Závěr, tiskové zprávy


