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 USNESENÍ z  85. schůze Rady města Přerova konané dne 12. dubna 2010 

 

3502/85/1/2010 Program 85. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 85. schůze Rady města Přerova konané dne 12. dubna 2010 
 
2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze Rady města 

Přerova 
 

3503/85/2/2010 Rozpočtové opatření č. 7 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6402  2222 11  Ostatní příjmy z finančního 
 vypořádání předchozích let 
 od jiných veřejných rozpočtů 

0,0 + 100,0 100,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2229 16  Ostatní záležitosti 
 v silniční dopravě 

0,0 + 100,0 100,0 

 
 

3504/85/3/2010 Směna  nemovitých věcí  - pozemků p.č. 178,  p.č. 179/2  za pozemky 
p.č.  172/2,  p.č.169/1, p.č. 171/17  vše  v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 3430/83/6/2010 z 83. schůze Rady města Přerova konané dne 24.3.2010, 

kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu  pozemku p.č. 178 zahrada 
o výměře 194 m2  a  pozemku p.č. 179/2  orná půda o výměře 273 m2 v k.ú. Kozlovice              
u Přerova, ve vlastnictví  statutárního města Přerova za pozemky p.č. 169/1 ostatní plocha 
ostatní komunikace o výměře 186 m2,  p.č. 171/17 ostatní plocha jiná plocha o výměře 135 m2, 
a část pozemku  p.č. 172/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu          
č.  570-184/2009  označený jako pozemek p.č. 172/8 ostatní plocha  o výměře 263 m2  vše        
v k.ú. Kozlovice u Přerova,  ve vlastnictví Ing. F.K. s doplatkem rozdílu  cen 128 060,- Kč   ve 
prospěch p. Ing. F.K. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu  pozemku p.č. 178 zahrada        
o výměře 194 m2  a  pozemku p.č. 179/2  orná půda o výměře 273 m2 v k.ú. Kozlovice             
u Přerova, ve vlastnictví  statutárního města Přerova za pozemky p.č. 169/1 ostatní plocha 
ostatní komunikace o výměře 186 m2,  p.č. 171/17 ostatní plocha jiná plocha o výměře 135 m2, 
a část pozemku  p.č. 172/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu          
č.  570-184/2009  označený jako pozemek p.č. 172/8 ostatní plocha  o výměře 263 m2  vše        
v k.ú. Kozlovice u Přerova,  ve vlastnictví Ing. F.K. bez doplatku rozdílu  cen. 

 

V Přerově dne 12. dubna 2010 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                 Ing. Jaroslav Čermák 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


