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

 

22.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, 
 

které se bude konat dne 14. listopadu 2016, v 16.00 hodin ve velkém 

sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově 

 

V Přerově dne 4. 11. 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
----------------- 

 

 

 

BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města od 21. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

 

2.1 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 

informace o činnosti Rady města Přerova od 21. 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. 6752/5, p.č. 

6752/58 a p.č. 6752/70 vše  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1019/1 v 

k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                          

p. Košutek 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 94/4 v k.ú. 

Popovice u Přerova       

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 

Přerova části pozemků p.č. 590/2, p.č. 588/7 a p.č. 587/2 vše v k.ú.  

Kozlovice u Přerova    

p. Košutek 

3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 

Přerova - části pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

3.2.3 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/8, p.č. 7164/16 a p.č. 

7164/21 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 



3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 450/7, p.č. 450/8  oba  v k.ú. Lověšice u 

Přerova 

p. Košutek 

3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4957/15, 

p.č. 7289/21, p.č. 7289/62, p.č. 820/2, p.č. 820/3, p.č. 7289/37, p.č. 

7289/38,  p.č. 7289/39,  p.č. 7289/40,  p.č. 7289/41,  p.č. 728942/,  

p.č. 1048/17, p.č. 1048/26, p.č. 7289/3, p.č. 7289/4, p.č. 7289/16, 

p.č. 7289/17, p.č. 7289/22, p.č. 7289/57 vše v k.ú. Přerov, 

prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního 

práva 

p. Košutek 

3.6.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 1145/42 v k.ú. 

Dluhonice, prominutím povinností (dluhu) osobám povinným  z 

předkupního práva 

p. Košutek 

3.6.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/1 v k.ú. 

Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 

předkupního práva 

p. Košutek 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 19 a 20 Ing. Měřínský 

4.2 Předčasná splátka úvěru přijatého od Českomoravské záruční a 

rozvojové banky a. s.  

Ing. Měřínský 

4.3 Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo 

Přerov a. s. 

Ing. Měřínský 

5. Různé  

5.1 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 

zakázku – Městská autobusová doprava v Přerově 2018 – 2028.  

primátor 

p. Košutek 

5.2 Projednání změny stanov dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 

střední Moravy 

primátor 

6. Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů 

ve věcech, které nebyly předmětem programu 

primátor 

7. Závěr zasedání primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mgr. Vladimír Puchalský 

                 primátor města Přerova 

 
 


