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

 

24.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, 
 

které se bude konat dne 23. ledna 2017, v 16.00 hodin ve velkém 

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

 
V Přerově dne 13.1.2017 

 

 

 

 

 

 

POŘAD: 

------------ 

 

 
BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

2.  Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova  primátor 

3. Informace o činnosti Rady města od 23. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

 

3.1 Zápis z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova 

p. Zácha 

3.2 Urbanistická soutěž na okolí tzv. průpichu Ing. arch. Horký 

3.3 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich 
jednáních za II. pololetí roku 2016 

primátor 

3.3.1 Návrh na personální změnu – materiál na stůl primátor 

3.4 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

4. Majetkoprávní záležitosti  

4.3.1 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova pozemku p.č. 1784 v  k.ú. Přerov 

p. Košutek 

4.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 708 ostatní 
plocha, silnice v k.ú. Penčičky, prominutí povinností (dluhu) osobě 
povinné z předkupního práva 

p. Košutek 

4.6.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 15, p.č. 16, 
p.č. 20 a p.č. 287 vše v k.ú. Čekyně  prominutí povinností (dluhu) 
osobě povinné z předkupního práva 

p. Košutek 

4.7.1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení  Ing. Měřínský 

4.7.2 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  Ing. Měřínský 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření č. 1 Ing. Měřínský 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje – změna, 
aktualizace 

p. Košutek 



6.2 Změna Územního plánu Prosenice p. Košutek 

7. Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 Bc. Navrátil 

8. Školské záležitosti  

8.1 Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14  Bc. Navrátil 

9. Různé  

9.1 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na 
území města Přerova pro rok 2017 

p. Košutek 

9.2 Návrh na uzavření dohody o narovnání se společností RotaGroup 
s.r.o. 

primátor 

9.3 Uzavření dohody o splátkách primátor 

9.4 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci primátor 

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

primátor 

11. Závěr zasedání primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

     

    Mgr. Vladimír Puchalský 

      primátor města Přerova 
 


