
NÁVRH PROGRAMU 20. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 11. 6. 2015

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
2.1 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 20. schůze Rady města Přerova 

konané dne 11. června 2015
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
4. Finanční záležitosti
4.1 Transparentní účet
4.2 Rozpočtové opatření č. 10
4.3 Žádost o poskytnutí finančních prostředků Soukromému institutu vzdělávání, o.p.s.
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Výjimka ze stavební uzávěry – “Skladový přístřešek a přístavba schodiště“.
5.2 Přerovská stavba roku 2014 - výsledky soutěže
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2015
6.2 Veřejná zakázka „ZŠ Trávník – výměna střešní krytiny“ – schválení zadávacích 

podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

6.3 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Předmostí – etapa 11“ -
schválení výsledku zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

6.4 Projekt 09 IOP: „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 
Přerova“,  schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0175/2014 – méně 
práce  - materiál bude předložen na stůl 

6.5 Uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP - Revitalizace parku Michalov -
materiál bude předložen na stůl 

7. Majetkoprávní záležitosti
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - 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).  

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání  v objektu občanské 
vybavenosti č.p. 785, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č. 2883/44,  v k.ú. Přerov (Svisle 2).  

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerov – prostoru sloužícího podnikání  v objektu občanské 
vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č. 1981/16,  v k.ú. Přerov (Jasínkova 4).  

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova, pozemků p.č. 983, 985, 986, 987, 991, včetně jejich 
součástí, vše v k.ú. Přerov.

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1961/1, části pozemku p.č. 1961/2 
a pozemku p.č. 1961/4 všechny v k.ú. Přerov 



7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 
2883/1, pozemku p.č. 2883/222, pozemku p.č. 2883/225, pozemku p.č. 2883/227, 
pozemku p.č. 2883/230 a pozemku p.č. 2883/234 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví 
statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 2883/119, část pozemku p.č. 
2883/120, pozemek p.č. 2883/224, pozemek p.č. 2883/226, pozemek p.č. 
2883/229, pozemek p.č. 2883/231 a část pozemku p.č. 2883/233 vše v k.ú. Přerov 
ve vlastnictví společnosti Tesco Stores ČR a.s.

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního  města Přerova - pozemku p.č. 510/11 v k.ú. Předmostí

7.1.8 Pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 77 v 
k.ú. Svrčov  a části pozemku p.č. 1143/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovité věci v majetku statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 1170, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov jehož 
součástí je budova  bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti, příslušná k části 
obce Přerov I. –Město (veřejné WC na nám. Svobody v Přerově)

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 
67 v k.ú. Žeravice.  

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

7.3.1 Záměr statuárního města Přerova úplatný a bezúplatný  převod nemovitých  věcí –
pozemku p.č. 321 v k.ú. Lýsky

7.3.2 Záměr převodu  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 5176/7, a p.č. 5207/83 v k.ú. Přerov.

7.5.1 1. Zrušení věcného břemene k tíži nemovitého majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 1961/4 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                    
2. Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku 
p.č. 1961/1, pozemku p.č. 1961/2, pozemku p.č. 1961/4, části pozemku p.č. 
1981/1, části pozemku p.č. 1981/37, části pozemku p.č. 1981/48 a části pozemku 
p.č. 4986/1 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                  

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

7.5.4 Nájem  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -  plynárenského 
zařízení VTL, STL, NTL, přípojek, RS na pozemcích v k.ú. Přerov, Henčlov, Vinary 
u Přerova, Kozlovice u Přerova, Lýsky, Újezde u Přerova, Lověšice u Přerova, 
Žeravice, Dluhonice, Čekyně, Bochoř.

7.5.5 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov -  prostor sloužících podnikání 
v objektu č.p. 632, doprava, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je 
součástí pozemku p.č. 908/1 v k.ú. Přerov - materiál bude předložen na stůl 

7.5.6 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  prostoru 
sloužícího podnikání v objektech jiná stavba č.p. 84, č.p. 47, č.p. 83, příslušných k 
části obce Přerov I - Město, které jsou součástí pozemku p.č. 155, p.č. 180, p.č. 
179, v k.ú. Přerov (Bratrská 2, nám. T.G.M. 5, nám. T.G.M. 4).

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 486 a p.č. 548/1 oba v k.ú. 
Kozlovice u Přerova  

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 1142 v k.ú. Čekyně 

7.9.1 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – 6 ks 
nábytku do vlastnictví příspěvkové organizace Muzeum Komenského v Přerově. 

7.9.2 Bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov –
starožitný stropní lustr a obraz továrníka Janouška. 



7.12.1 Smlouva o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 
nájemních bytů  ze dne 5.9.1997 , uzavřená mezi tehdejším Okresním úřadem v 
Přerově, se sídlem Smetanova 7, Přerov a městem Přerov, IČ 00301825, se sídlem 
Bratrská 709/34, Přerov

7.12.2 Smlouva s Českou republikou – Úřadem práce České republiky o podmínkách 
užívání prostor ve stavbě pro administrativu č.p. 2015 (Smetanova 7), příslušné k 
části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1239 v k.ú. Přerov, a 
poskytování služeb v souvislosti s jejich užíváním  - materiál bude předložen na 
stůl 

7.12.3 Smlouva o využití výluky na síti SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace při opravě mostu na místní komunikaci přes železniční trať v Přerově-
Dluhonicích v km 186,692  - materiál bude předložen na stůl 

7.13.1 Záměr statutárního města Přerova – doprodej 20 nebytových jednotek –
vyřazených krytů civilní ochrany

8. Školské záležitosti
8.1 Úprava platu ředitele základní školy
8.2 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Přerovem  
9. Sociální záležitosti
9.1 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace - žádost o dotaci
9.2 Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Přerov - Žádost 

o poskytnutí mimořádné dotace na činnost v roce 2015 
9.3 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
10. Různé
10.1 Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na poskytování 

softwarových produktů VMware
10.2 Platové záležitosti – paní Bc. Jana Žouželková, ředitelka Sociálních služeb města 

Přerova
10.3 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých monočlánků a baterií 

ve školním roce 2014/2015
10.4 Informace o činnosti pracovní skupiny pro zabezpečení oslav roku 2015. Přerovský 

rádce: vyhodnocení dotazníku Přerovské vánoční oslavy.
10.5 Žádost o vyvěšení moravské vlajky 
10.5.1 Podněty a připomínky ze 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova. - materiál 

bude předložen na stůl 
10.6 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se vymezují 

kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších předpisů
11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
12. Závěr, tiskové zprávy


