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

21. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

které se bude konat dne 17. října 2016, v 16.00 hodin ve velkém 
sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

V Přerově dne 7.10.2016

PROGRAM:

1. Zahájení, program primátor
2. Informace o činnosti Rady města od 20. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů
2.1 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 

informace o činnosti Rady města Přerova od 20. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova

primátor

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

do majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č.  5176/42 a 
p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov

p. Košutek

3.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerov – objektu rodinný dům č.p. 
35, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí 
pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1, objektu zemědělské 
stavby č.p. 206, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je 
součástí pozemku p.č. 155/2, pozemků p.č. 155/2, p.č. 48 a p.č. 
155/4, vše v k.ú. Henčlov

p. Košutek

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 11 v k.ú. 
Penčice

p. Košutek

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2640/2 v 
k.ú. Přerov

p. Košutek

3.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  5935/3 v k. ú. 
Přerov.  

p. Košutek

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova  
- části pozemku p.č  3091/1  v k.ú. Přerov

p. Košutek

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov  pozemku p.č. 1486 a směna pozemku p.č.  1487 za 
pozemek p.č. 1475 vše v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví statuárního 
města Přerov

p. Košutek

3.3.2 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova  - části pozemku p.č.  206 v k.ú. Lýsky

p. Košutek

3.3.3 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova - částí pozemků   p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 a 
pozemků p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 
4947/12  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. Přerov

p. Košutek



3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 7279/34 a 
p.č. 7279/36, oba v k.ú. Přerov, prominutím povinnosti (dluhu) 
osobě povinné z předkupního práva.

p. Košutek

3.6.2 Zřízení předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem 
- pozemkům p.č. 5307/2 a p.č. 5307/107 včetně stavby občanského 
vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/107, vše v 
k.ú. Přerov

p. Košutek

3.7.1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení Ing. Měřínský
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 17 a 18 Ing. Měřínský
4.2 Záměr přijetí úvěru Ing. Měřínský
4.3 Obecně závazná vyhláška č..../2016, o regulaci provozování loterií a 

jiných podobných her
Ing. Měřínský

5. Školské záležitosti
5.1 Předfinancování Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 zařazené do 

Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší

Bc. Navrátil

5.2 Žádost o poskytnutí dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek Bc. Navrátil
6. Sociální záležitosti
6.1 Senior taxi v Přerově Bc. Navrátil
6.2 Žádost o dotaci - Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním 

postižením přerovského regionu z.s.
Bc. Navrátil

7. Různé
7.1 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu kouření na 

dětských hřištích 
primátor

7.2 Vzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově. primátor
8. Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů 

ve věcech, které nebyly předmětem programu
primátor

9. Závěr zasedání primátor

          
    Mgr. Vladimír Puchalský
      primátor města Přerova


