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

 

26.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, 
 

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

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

 
V Přerově dne 10.3.2017 

 

   
PROGRAM: 

 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města od 25. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

 

2.1 Návrh na personální změnu. Ing.arch.Horký 

2.2 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 25. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova - id. 1/4 pozemku p.č. 386/5 v 
k.ú. Lověšice u Přerova 

p. Košutek 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6772/4 a  p.č. 
6829/7oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo 
hospodaření Střední zemědělská škola Přerov 

p. Košutek 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova -  převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 5023 v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerov –  9  nebytových jednotek - výměníkových stanic v Přerově 

p. Košutek 

3.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 401, pozemku p.č. 402 a částí 
pozemků p.č. 406, p.č. 407 a p.č. 171 vše v k.ú. Žeravice 

p. Košutek 

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov  pozemku p.č. 51/1 a p.č. 52/1 v k.ú.  Dluhonice. 

p. Košutek 

3.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 4961/3 v k.ú.  Přerov. 

p. Košutek 

3.3.3 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v Přerově –
materiál nebude předmětem projednání na zastupitelstvu                                                                                                                                                                                

p. Košutek 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 4 a 5 Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Změna č. 4B Územního plánu města Přerova - vydání p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Investiční akce nad 500 tis. Kč roku 2017  Ing. Měřínský 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Oprava a doplnění 
systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním 
koupališti v Penčicích“ 

Ing. Měřínský 

7. Školské záležitosti  



7.1 Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek Bc. Navrátil 

7.2 Žádost o poskytnutí dotace – SH ČMS - Okresní sdružení hasičů 
Přerov 

Bc. Navrátil 

7.3 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školských obvodech 
spádových mateřských škol  

Bc. Navrátil 

8. Sociální záležitosti  

8.1 Žádost o dotaci - Domov pro seniory Tovačov, příspěvková 
organizace 

Bc. Navrátil 

9. Různé  

9.1 Změna v zastupovaní města v Asociaci měst pro cyklisty p. Košutek 

9.2 Návrh na personální změny Ing. Měřínský 

9.3 Návrh na název ulice v Přerově, části  Přerov VI-Újezdec 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 


