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

18. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

které se bude konat dne 20. června 2016, v 16:00 hodin ve velkém 
sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

V Přerově dne 10.6.2016

PROGRAM:

1. Zahájení, program primátor
2. Informace o činnosti Rady města od 17. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů
2.1 Zápis z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva 

města Přerova
p. Zácha

2.2 Návrh na personální změnu primátor
2.3 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 

informace o činnosti Rady města Přerova od 17. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova

primátor

3. Majetkoprávní záležitosti
3.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 

věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 
6868/164, p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163, p.č. 910/1,  
jehož součástí je objekt č.p. 631, p.č. 6868/162, p.č.6868/64 vše v 
k.ú. Přerov.

p. Košutek

3.1.2 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města 
Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 v objektu k 
bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. 
Přerov.

p. Košutek

3.1.3 Záměr statutárního města Přerov -  úplatný převod   nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerov  - části  pozemku p.č. 
708, ostatní plocha silnice v k.ú.  Penčičky

p. Košutek

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 358 v k.ú. 
Předmostí 

p. Košutek

3.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 2167/7, 
p.č. 4969/5,  oba  v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

3.1.6 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v  
majetku statutárního města Přerova  - pozemků p.č. 2637/15, p.č. 
2637/16, p.č. 2637/17, p.č. 3345/12, za část pozemku p.č. 4669/1, v 
majetku fyzické osoby, vše v k.ú. Přerov.

p. Košutek

3.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6505/42 v 
k.ú. Přerov

p. Košutek

3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 3691/1 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

3.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  - části pozemku p.č  5297/2  v k.ú. Přerov.

p. Košutek



3.2.3 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova, částí pozemků p.č. 118, p.č. 152, p.č. 13, p.č. 5, vše v k.ú. 
Čekyně, částí pozemků  p.č. 134/1, p.č. 191/1, p.č. 13, p.č. 174, p.č. 
175, p.č. 198, vše v k.ú. Penčičky.

p. Košutek

3.2.4 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 677 v k.ú. Čekyně  

p. Košutek

3.2.5 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 151/8 v k.ú. Vinary u Přerova 

p. Košutek

3.3.1 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemku p.č. 599 v k.ú. Újezdec u Přerova - změna 
usnesení. 

p. Košutek

3.3.2 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 2604/3 v k.ú. Troubky nad Bečvou  1305/2 v k.ú. 
Henčlov a p.č. 7213, p.č. 7216 v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

3.7.1 Žádost o  sepsání splátkového kalendáře Ing. Měřínský
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 11 Ing. Měřínský
4.2 Upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti Ing. Měřínský
4.3 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Změna č. 5 Územního plánu města Přerova - vydání p. Košutek
5.2 Změna č. 9 Územního plánu města Přerova - schválení pořízení p. Košutek
5.3 Změna č. 10 Územního plánu města Přerova - schválení pořízení p. Košutek
5.4 Pilotní projekt podzemních kontejnerů na komunální odpad p. Košutek
5.5 Areál Mamutov - 1. etapa p. Pospíšilík
5.6 Spolufinancování protipovodňových opatření na nábř. Dr. Edvarda 

Beneše – materiál na stůl
p. Košutek

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 

zakázku „LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy -
jamková, vylepšování, strojní příprava půdy“

Ing. Měřínský

7. Školské záležitosti
7.1 Žádost o poskytnutí dotace – Veslařský klub Přerov, z.s. Bc. Navrátil
7.2 Žádost o poskytnutí dotace – ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV Bc. Navrátil
8. Sociální záležitosti
8.1 Žádost o dotaci - Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava
Bc. Navrátil

9. Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů 
ve věcech, které nebyly předmětem programu

primátor 

10. Závěr zasedání primátor

          
    Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


