
NÁVRH PROGRAMU 21. RADY MĚSTA PŘEROVA, KONANÉ DNE 25. 6. 2015

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

Program rady
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 21. schůze Rady města Přerova 

konané dne 25. června 2015
2. Volba ověřovatele zápisu 
3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí
3.1 Personální změna - Hlavní inventarizační komise
3.2 Návrh na personální změny.
3.3 Nominace nového člena Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních 

záležitostech  a pro  hospodaření s obecními byty.
4. Finanční záležitosti
4.1 Obecně závazná vyhláška č...../2015, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 

vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
4.2 Vnitřní předpis č. .../2015 Zásady upravující rozpočtový proces a následné 

vyhodnocování rozpočtu
4.3 Rozpočtové opatření č. 11
4.4 Bankovní účty příspěvkových organizací města
4.5 Žádost o poskytnutí finančních prostředků Soukromému institutu vzdělávání, o.p.s.
4.6 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci  - materiál 

bude předložen na stůl 
5. Rozvojové záležitosti
5.1 4. změna Územního plánu města Přerova - zadání
5.2 Smlouva o výpůjčce projektové dokumentace "Rozšíření ul. Palackého v Přerově".
5.3 Plánovací smlouva
5.4 Dopracování částí strategie ITI Olomoucké aglomerace - příkazní smlouva - materiál 

bude předložen na stůl 
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky 
6.1 Centralizace nákupů – schválení smluv o společném postupu při zadání veřejné 

zakázky na dodávky elektrické energie na období 2016 a 2017
6.2 Veřejná zakázka - Zpracování projektové dokumentace s názvem „Regenerace 

panelového sídliště Trávník – 2. etapa“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek, rozpočtové opatření

6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého -
2015 (k.ú.Předmostí, k.ú. Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.Přerov)“ -  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

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 

7. Majetkoprávní záležitosti
7.1 Souhlas zřizovatele s uzavřením pronájmu nemovitého majetku a nebytových prostor 

na dobu delší než 12 měsíců.
7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova.
7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova.
7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova.
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7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova.

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova.

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova.

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

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova  úplatný převod nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerov - spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3118/3 v k.ú. 
Přerov

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova – směna a úplatný převod nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova.

7.1.1
0

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
staatutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení.

7.1.1
1

Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice                                                                                    

7.1.1
2

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního 
města Přerov – bytové jednotky č. 2144/15,  v objektu bytový dům č.p. 2144,
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1158,  v k.ú. Přerov (nám. 
Fr. Rasche 7).  

7.1.1
4

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 24 v k.ú. Penčice  

7.1.1
5

Záměr převodu  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 
830  v k.ú. Přerov.

7.1.1
6

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 677 v k.ú. Čekyně 

7.1.1
7

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 549/18, 549/19, oba  v  k.ú. Lověšice u 
Přerova.

7.1.1
8

Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova – části pozemku p.č. 1019/14, p.č. 2645/1, p.č. 2883/24, p.č. 4293/1 a 
p.č. 4923 vše v k.ú. Přerov.

7.2.1 Převod  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerov - pozemku p.č. 
2639/11, vše  v k.ú. Přerov a nájem nemovitých věcí - části pozemku p.č. 2639/14  v 
k.ú. Přerov.

7.3.1 Převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města  Přerova    části pozemku  
p.č. 5935/16  a  p.č.  5935/17 v k.ú. Přerov.

7.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku města - pozemku p.č. 686/3 v k.ú. 
Újezdec u Přerova.

7.4.1 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města částí pozemku p.č. 2625/1, p.č. 
2626, p.č. 5074/3, p.č. 5082 za část pozemku p.č. 2627/1 vše v k.ú. Přerov.

7.5.1 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).

7.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části prostor v 
objektu jiná stavba č.p. 64,  příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č.  3346/7, v k.ú. Přerov - bezbariérová garáž Kozlovská 17.

7.5.3 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 
1265/3 a p.č. 1284/3 v k.ú. Henčlov.

7.5.4 Nájem nemovitých věcí v majetku České republiky, právo hospodařit s majetkem státu 
přísluší Povodí Moravy s.p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, Brno - částí 
pozemků p.č. 2637/5, p.č. 5006/2, p.č. 5007/2 a p.č. 6855, vše v k.ú. Přerov, obec 
Přerov - materiál bude předložen na stůl 
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7.7.1 Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1028 v k.ú. Přerov v majetku 
statutárního města Přerova.

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 
města Přerova pozemku p.č. 5466/31 v k.ú. Přerov.

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

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku  p.č. 4306/33,v k.ú. Přerov, v 
majetku statutárního města Přerova.  

7.7.5 Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 4973/14, p.č. 4973/16, oba v 
k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  

7.9.1 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – soubor 
velkoformátových fotografií do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a 
informační služby města Přerova. 

7.9.2 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov –  notebooku 
DELL VOSTRO 3550 včetně příslušenství,  multifunkční tiskárny HP OFFICEJET 
6500 A PLUS a licencí. 

7.9.3 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – 3 ks tabla 
s fotografiemi do vlastnictví příspěvkové organizace Muzeum Komenského v Přerově. 

7.13.
6

Žádost o upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti

8. Školské záležitosti
8.1 Informace o zaměření Základní školy Přerov, U tenisu 4 na sportovní všestrannost a 

rozvoj pohybových dovedností žáků
8.2 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním 

městem Přerovem  
8.3 Odměny ředitelům škol a školských zařízení  
9. Sociální záležitosti
9.1 Kritéria pro udělení souhlasu nebo nesouhlasu statutárním městem Přerovem podle 

ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů 

9.2 Souhlas statutárního města Přerova jako vypravitele pohřbu se zastavením dědického 
řízení  

9.3 Závazné stanovisko - souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení 
§ 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů 

9.4 Aktivní politika zaměstnanosti ve vazbě na koncepci prevence kriminality - materiál 
bude předložen na stůl 

10. Různé
10.1 Žádost o částečné prominutí povinnosti uloženého odvodu za porušení rozpočtové 

kázně a prominutí souvisejícího penále v plné výši
10.2 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 

města Přerova
10.3 Podání správní žaloby ve věci veřejné zakázky "Tyršův most v Přerově"  
10.4 Změna Zakladatelské listiny společnosti založené městem, obchodní společnosti 

Přerovská rozvojová, s.r.o.  
10.5 Návrh smlouvy o partnerství
10.6 Jednací řád Rady města Přerova
10.7 Jednací řád komisí Rady města Přerova
11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, tajemníka 

magistrátu města
12. Závěr, tiskové zprávy


