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

 

25.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, 
 

které se bude konat dne 20. února 2017, v 16.00 hodin ve velkém 

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

 
V Přerově dne 10.2.2017 

 

 

   
PROGRAM: 

 

1. Zahájení, program primátor 

1.1 Vystoupení Ing. Milana Kalného, prezentace projektu „Dluhonské 
mosty“ 

 

2. Informace o činnosti Rady města od 24. zasedání 
Zastupitelstva,, informace z výborů 

 

2.1 Výbor pro místní části - studie revitalizace rybníků v Předmostí p. Pospíšilík 

2.2 Výbor pro místní části - studie revitalizace suchého poldru v Újezdci p. Pospíšilík 

2.3 Návrhy na personální změnu primátor 

2.4 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 24. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5063/3  v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.1.2 Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního 
města Přerova  

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – 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 

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemku p.č. 239/7 a pozemku p.č. st. 541 oba v 
k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

3.6.1 Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p.č. 
633/41 v k.ú. Předmostí a částem pozemků p.č. 526/5 a p.č. 633/41 
v k.ú. Předmostí  

p. Košutek 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření - převody - část 1 Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření - převody - část 2 Ing. Měřínský 

4.3 Rozpočtové opatření č. 2 a 3 Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního 
města Přerova pro období 2014 - 2020 - naplňování Akčního plánu 
na r. 2014-2016, návrh Akčního plánu na r. 2017-2018 

p. Košutek 

5.2 Územní studie veřejného prostranství místní části Přerov XII-
Žeravice a Přerov IV-Kozlovice 

p. Košutek 



6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 
zakázku „Demolice bytových domů na ulici Škodova v Přerově“ 

Ing. Měřínský 

6.2 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 
zakázku „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa“ 

Ing. Měřínský 

7. Školské záležitosti  

7.1 Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření 
Mateřské škole Píšťalka, Přerov, Máchova 8  

Bc. Navrátil 

8. Různé  

8.1 Dotace na III. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově. p. Košutek 

8.2 Návrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova a návrh na stanovení dne, od kterého 
bude poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova.   

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 


