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

10.  zasedání Zastupitelstva města Přerova,

které se bude konat dne 12. října 2015, v 16.00 hodin ve velkém 
sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

V Přerově dne 2. 10. 2015

1. Zahájení 
1.1 Zahájení, schválení programu 10. zasedání, volba ověřovatelů zápisu primátor
2. Projednání návrhů, námětů a připomínek ve věcech, které nejsou 

předmětem dalších bodů programu
3. Informace o činnosti Rady města od 9. zasedání Zastupitelstva, 

informace z výborů
3.1 Zásady činnosti místních výborů (statut) p. Pospíšilík
3.2 Finální návrh investic pro místní části p. Pospíšilík
3.3 Návrh na personální změnu primátor
3.4 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 9. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

primátor

4. Majetkoprávní záležitosti
4.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5215/26 a p.č. 
5215/27 v k.ú. Přerov

p. Košutek

4.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5176/33, p.č. 
5466/69, p.č. 5466/97, p.č. 5466/181, p.č. 5466/203, vše v k.ú. Přerov

p. Košutek

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

p. Košutek

4.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. st. 157, p.č. st. 
541, p.č. st. 542, p.č. st. 812 a p.č. 239/7 vše v k.ú. Předmostí

p. Košutek

4.1.5 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).  

p. Košutek

4.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 199/9, p.č. 199/10, p.č. 199/17 a p.č. 199/18 
vše v k.ú. Vinary u Přerova                                                                                               

p. Košutek

4.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 1783/2 a p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov

p. Košutek

4.2.3 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 

p. Košutek

4.3.1 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  
pozemku p.č. 1885/10, a p.č. 1885/11 v k.ú. Přerov.

p. Košutek



4.3.2 Bezúplatný převod pozemků p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7 a p.č. 
313/8 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví ČR s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova

p. Košutek

4.7.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova  –  bytové jednotky 2505/4

p. Košutek

5. Finanční záležitosti
5.1 Rozpočtové opatření č. 14 a 16 Ing. Měřínský
5.2 Financování projektu "Parkovací dům pro kola, Přerov" - uzavření 

smluv
Ing. Měřínský

5.3 Žádost o prominutí příslušenství dluhu Ing. Měřínský
5.4 Žádost o poskytnutí dotace - účast na Mistrovství světa mažoretek Ing. Měřínský
5.5 Žádost o dotaci Římskokatolické farnosti Přerova Ing. Měřínský
5.6 Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným plněním 

v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech jeho 
příspěvkových organizacích a obchodních společnostech ve 100% 
vlastnictví města

Ing. Měřínský

6. Rozvojové záležitosti
6.1 Územní plán města Přerova - 5. změna p. Košutek
7. Školské záležitosti
7.1 Předfinancování škol zařazených do Programu podpory ozdravných 

pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
Bc.Navrátil

7.2 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova při zapojení 
základních škol do projektu Příběhy našich sousedů – Paměť národa 

Bc. Navrátil

8. Různé
8.1 Cena města Přerova primátor
9. Závěr zasedání

                                                                                                   Mgr. Vladimír Puchalský
                                                                                                 primátor města Přerova


