
V souladu s § 92, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., svolávám

6. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

které se bude konat dne 11. května 2015, v 16.00 hodin ve velkém 
sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

V Přerově dne 29. 4. 2015

PROGRAM:

1. Zahájení, program
1.1.1  Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova – materiál bude předložen 
na stůl

2. Informace o činnosti Rady města od 5. zasedání Zastupitelstva, informace           
z výborů

2.1 Změna v personálním obsazení výborů
2.2 Personální změny v místních výborech
2.3 Zmapování brownfieldů na území města Přerova
2.4 Plán udržitelné mobility
2.5 Stanovení hodnoty 100% obchodního podílu města a hodnoty likvidačního zůstatku 

společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.
2.6 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti 

Rady města Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 5353/2 v k.ú. Přerov
3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 4748/4 v k.ú. Přerov
3.1.3 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova
3.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí do majetku 

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

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

statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 509/4 v  k.ú. Předmostí
3.1.7 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                                                                                                                                                               

3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 
7116/5 a p.č. 7116/6 v k.ú.  Přerov

3.2.2 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

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

3.3.2 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
6868/4,  v k.ú. Přerov

4. Finanční záležitosti



4.1 Rozpočtové opatření č. 6
5. Veřejné zakázky
5.1 „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“ –

zrušení akcí po odstoupení o smlouvy o dílo, změna účelu využití prostor před pasáží, 
rozpočtové opatření
5.1 „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“ 
– zrušení akcí po odstoupení o smlouvy o dílo, změna účelu využití prostor před 
pasáží, rozpočtové opatření – VÝMĚNA MATERIÁLU – materiál bude předložen na 
stůl

6. Rozvojové záležitosti
6.1 Návrh na schválení investičního záměru vybudování parkovacího domu pro kola 
6.2 Dopravní priority města Přerova
7. Sociální záležitosti
7.1 Ubytovací služby SP centrum s.r.o. - žádost o dotaci
7.2 Mimořádná účelová dotace - Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace
8. Různé
8.1 Podnět k přejmenování názvů ulic 
8.2 Žádost o částečné prominutí povinnosti uloženého odvodu za porušení rozpočtové 

kázně a prominutí souvisejícího penále v plné výši
8.3 Návrh na zvýšení měsíčních odměn a dne, od kterého bude poskytována zvýšená 

odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova  
8.4 Jednací řád Zastupitelstva města Přerova 
8.5 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova
9. Náměty, dotazy a připomínky
10. Závěr zasedání

                                                                                                                       Mgr. Vladimír Puchalský
                                                                                                                         primátor města Přerova


