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

11. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

které se bude konat dne 16. listopadu 2015, v 16.00 hodin ve velkém 
sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

V Přerově dne 6. 11. 2015

PROGRAM:
---------------
1. Zahájení, program primátor
2. Projednávání návrhů, námětů a připomínek ve věcech, které 

nejsou předmětem dalších bodů programu
primátor

3. Informace o činnosti Rady města od 10. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů

3.1 Zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově Ing. Hermély

3.2 Návrh na personální změnu primátor
3.3 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 

informace o činnosti Rady města Přerova od 10. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova

primátor

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

vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 
2398/101,  v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495,  v k.ú. Přerov (Vaňkova 1).  

p. Košutek

4.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 649/5, p.č. 
684/6, p.č. 649/10 a p.č. 684/14 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova

p. Košutek

4.1.3 Záměr statutárního města Přerov  -převod  části pozemku p.č. 
3123/41 a části p.č. 3125  vše   v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

4.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 5290/12 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

4.3.1 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 2167/3,  a p.č. 2167/6,  vše ostatní plocha, ostatní 
komunikace   v k.ú. Přerov

p. Košutek

4.3.2 Převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 101/3 v k.ú. Újezdec u Přerova.

p. Košutek

4.5.1 Úplatný převod movitých věcí – dříví „nastojato“ z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické 
služby města Přerova s.r.o.

p. Košutek

4.5.2 Úplatný převod movitých věcí – nádob na směsný komunální odpad 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti 
Technické služby města Přerova s.r.o.

p. Košutek

4.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 549/21 v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 
předkupního práva

p. Košutek

5. Finanční záležitosti
5.1 Rozpočtové opatření č. 18 Ing. Měřínský



6. Rozvojové záležitosti
6.1 Územní plán města Přerova p. Košutek
7. Sociální záležitosti
7.1 Žádost o poskytnutí dotace - Domov Alfréda Skeneho Pavlovice u 

Přerova
Bc. Navrátil

8. Různé
8.1 Cena města Přerova 2015 Mgr. Přidal
8.2 Pracovní skupina pro zpracování návrhu na zřízení čestných hrobů 

v péči města
p. Neuls

8.3 Změna vnitřního předpisu č. 18/05 -  Statutu trvalého peněžního 
fondu „Sociální fond zaměstnanců Města Přerova“

Ing. Měřínský

8.4 Dotace na II. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově p. Košutek
8.5 Škoda statutárního města Přerova na vozidle v užívání SDH primátor
8.6 Uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti 

svěřené orgánům každé obce podle ust. § 53 zákona ČNR č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s 
obcemi Polkovice, Uhřičice, Křenovice, Měrovice nad Hanou, ve 
správním obvodu statutárního města Přerova, obce s rozšířenou 
působností.

primátor

9. Závěr zasedání primátor

          
    Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


