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

19. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

které se bude konat dne 22. srpna 2016, v 16:00 hodin ve velkém 
sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

V Přerově dne 12.8.2016

PROGRAM:

1. Zahájení, program primátor
2. Informace o činnosti Rady města od 18. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů
2.1 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 

zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich 
jednáních za I. pololetí roku 2016

primátor

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 18. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova

primátor

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

do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 6129, p.č. 
6130,  oba  v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 649/20,  
v k.ú.  Kozlovice u Přerova.

p. Košutek

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1019/14,  
v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4306/33,  
v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

3.1.5 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova/převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova  –  pozemku p.č. 592 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova.

p. Košutek

3.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 408 v k.ú. 
Újezdec u Přerova.

p. Košutek

3.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 60/4 a 
p.č. 60/12 oba v k.ú. Popovice u Přerova

p. Košutek

3.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
239/7 a pozemku p.č. st. 541 oba v k.ú. Předmostí

p. Košutek

3.1.9 Záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
526/1 v k.ú. Předmostí                                                                                                       

p. Košutek



3.1.10 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města 
Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu k 
bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 75/10 v k.ú. 
Přerov

p. Košutek

3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí - pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. 
Přerov včetně budovy – jiné stavby č.p. 3467, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. 
Přerov, a pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice včetně budovy –
jiné stavby č.p. 250, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, 
která je součástí pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice, z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické 
služby města Přerova, s.r.o.

p. Košutek

3.2.2 Úplatný  převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 72/1 v k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

3.3.1 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  
pozemku p.č. 1260/4 a částí pozemku p.č. 1248 oba v k.ú. Újezdec 
u Přerova

p. Košutek

3.6.1 Změna zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města 
Přerova - uzavření dodatku č. 14  - provozování kina Hvězda.

p. Košutek

3.6.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 814/3, p.č. 
814/6, p.č. 814/7, p.č. 814/8, p.č. 880/2, p.č. 880/8, p.č. 881/1, p.č. 
881/2, p.č. 883/3, p.č. 883/4, p.č. 883/5, p.č. 892/10, p.č. 892/11, 
p.č. 7289/18,  p.č. 7289/19,  p.č. 7289/20,  p.č.7289/24,  p.č. 
7289/25,  p.č. 7289/26,  p.č. 7289/27, p.č. 7289/28,  p.č. 7289/29,  
p.č. 7289/30,  p.č. 7289/31,  p.č. 7289/32,  vše v k.ú. Přerov 
prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva.

p. Košutek

3.6.3 Dohoda o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 479/19 v k.ú. 
Předmostí

p. Košutek

3.7.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře Ing. Měřínský
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 14 Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa - záměr 

spolufinancování
Ing. Měřínský

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Centralizace nákupů příspěvkových organizací města -

implementace nákupního a controllingového systému CENTRES
Ing. Měřínský

7. Školské záležitosti
7.1 Financování speciálního pedagoga po ukončení udržitelnosti 

evropských projektů u Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 a 
Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 

Bc. Navrátil

7.2 Žádost o poskytnutí dotace – DRAGON FORCE PŘEROV Bc. Navrátil
7.3 Žádost o poskytnutí dotace – Jan Vojtek Bc. Navrátil
8. Různé
8.1 Návrhy na označení "čestný hrob" p. Neuls
8.2 Finanční příspěvek z rezervy Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 
a finanční spoluúčast města na obnově kaple sv. Jiří v Přerově

p. Košutek

8.3 Železniční zastávka Přerov - Předmostí Ing.arch.Horký
8.4 Stanovení dalšího postupu ve věci škody statutárního města 

Přerova odpovídající pokutě uložené ÚOHS
primátor



8.5 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci primátor
8.6 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci primátor
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


