
NÁVRH PROGRAMU 5. ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, KONANÉHO DNE 13. 4. 
2015

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program zastupitelstva
1. Zahájení, program
2. Informace o činnosti Rady města od 4. zasedání Zastupitelstva, informace z 

výborů
2.1 Průpich (nová městská třída Přerova)
2.2 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti 

Rady města Přerova od 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6577/260 a části pozemku p.č. 6577/267, 
oba v k.ú. Přerov. 

3.7.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře
3.7.2 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 
3.8.1 Věcné břemeno – služebnost – ve prospěch statutárního města Přerova – na části 

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

pozemku p.č. 503/1 v k.ú. Penčice 
4. Závěrečný účet a výroční zpráva Statutárního města Přerova za rok 2014
5. Finanční záležitosti
5.1 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2014
5.2 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu
5.3 Rozpočtová opatření – převody finančních prostředků v souvislosti se změnou 

organizační struktury
5.4 Rozpočtové opatření č. 4
5.5 Dodatek č. 12 ke zřizovací listině - příspěvkové organizace Kulturní a informační 

služby města Přerova. 
5.6 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení jednotky na 

požární stanici Přerov
5.7 Žádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně o finanční prostředky
5.8 Žádost o poskytnutí finančních prostředků spolku Automotorsprint ČR z.s.
6. Grantový program na rok 2015
7. Rozvojové záležitosti
7.1 Založení dobrovolného spolku obcí, mikroregionu a kraje za účelem společného 

řešení problematiky nakládání s odpady. 
7.2 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro 

období 2014-2020
7.3 Projekt regenerace panelového sídliště Trávník
7.4 Hotel Strojař
7.5 Rozšíření zadání 4. změny územního plánu
8. Školské záležitosti
8.1 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2015/2016  a 

financování pozice sociálního pedagoga   
8.2 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

9. Sociální záležitosti
9.1 Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - žádost o dotaci
10. Různé
10.1 Delegování zástupců do společnosti Vodovody a kanalizace Přerov 
10.2 Spolupráce s městem Kotor (Černá Hora)



10.3 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 statutárního města Přerova, 
obce s rozšířenou působností.

10.4 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří v Přerově
11. Náměty, dotazy a připomínky
12. Závěr zasedání


