
NÁVRH PROGRAMU 14. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 9. 4. 2015

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
2.1 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 14. schůze Rady města Přerova 

konané dne 9. dubna 2015
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
4. Finanční záležitosti
4.1 Útulek pro zvířata - přijetí daru
4.2 Rozpočtové opatření č. 5
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Standardy veřejných prostranství při regeneraci panelového sídliště Trávník
5.2 Regenerace panelového sídliště Trávník - 1.etapa
5.3 Dopravní priority města Přerova
5.4 Výjimka ze stavební uzávěry – “Skladový přístřešek a přístavba schodiště“.
5.5 Napojení stávající silnice I/55 do dálniční křižovatky MÚK Přerov - sever
6. Veřejné zakázky
6.1 Veřejná zakázka „Cyklostezka Přerov, nábř. Protifašistických bojovníků“ – schválení 

výsledku výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
6.2 „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“ –

odstoupení od smlouvy o dílo
7. Majetkoprávní záležitosti 
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je 
budova č.p. 1573, bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město                                                                    

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – pacht a výpůjčka nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 60/4, p.č. 60/5 a p.č. 60/12 vše v 
k.ú. Popovice u Přerova

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5990/46 v k.ú. Přerov. 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova -  části pozemku p.č. 412/1, v k.ú. Přerov. 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 6417/1 v  k.ú. Přerov .

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova.

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova.

7.1.9 Záměr statutárního města Přerov - převod nemovitých věcí do majetku  statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 6868/4,  v k.ú. Přerov.

7.1.10 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 442/11 v k.ú. Lověšice u Přerova.

7.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  částí  
pozemku p.č. 6050/1, ost. plocha v k.ú. Přerov, zřízení věcného břemene –
služebnosti na pozemcích p.č. 6050/268, p.č. 6050/269, oba v k.ú. Přerov.

7.3.1 Převod nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova - převod 
spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 529/7 v k.ú. Přerov.



7.5.1 Dodatek č. 13 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a společností 
Technické služby města Přerova, s.r.o. na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova  

7.5.2 Nájem nemovitých věcí v majetku Olomouckého kraje – částí pozemků p.č. 5101/4, 
p.č. 5112/1, oba v k.ú. Přerov. 

7.5.4 Dohoda o skončení nájmu a záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice 

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).

7.5.6 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 119, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je 
součástí pozemku p.č. 21,  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 14).  

7.5.7 Nájem, převod  nemovitých věcí – pozemku p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 
5307/110, p.č. 5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/234, p.č. 5307/235 vše v k.ú. 
Přerov

7.5.8 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 
75/1 v k.ú. Přerov.

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. ZE-EN 1025/1 a části pozemku p.č. ZE-GP 1026 
oba v k.ú. Dluhonice  

7.10.1 Nájem movité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova
7.11.1 Výpůjčka movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
7.12.1 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na textil mezi statutárním městem 

Přerov a provozovatelem sběru, Danielem Badurou
7.13.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova  –  prodej 25 volných bytových jednotek s pohledávkou i 
bez pohledávky. 

8. Školské záležitosti
8.1 Přehled akcí škol, školských zařízení a městské knihovny v období duben – červen 

2015
8.2 Přijetí nepeněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem 

Přerovem
8.3 Městská knihovna v Přerově – Smlouva o poskytnutí dotace na výkon regionálních 

funkcí pro rok 2015
9. Sociální záležitosti
9.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
9.2 Mimořádná účelová dotace - Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace
10. Různé
10.1 Podnět k přejmenování názvů ulic 
10.2 Zahraniční pracovní cesta - Cuijk (Nizozemí)
10.3 Soutěž o logo Přerovského rádce
11. Informace primátora, náměstků primátora,členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města 
12. Závěr, tiskové zprávy


