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

 

28.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, 
 

které se bude konat dne 22. května 2017, v 16.00 hodin ve velkém 

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

 
 

V Přerově dne 12.5.2017 

 

 

 

 

 

 
PROGRAM: 

 
1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města od 27. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

2.1 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 27. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 
3806 v k.ú. Přerov z vlastnictví obchodní společnosti FINE LINE 
DEVELOP, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova  

p. Košutek 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/13 v 
k.ú.  Přerov 

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 2153/5 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 685/3 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov  - pozemků p.č. 4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/10 a p.č. 
4996/11 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

3.3.2 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20, p.č. 287/1 vše v k.ú. Čekyně 

p. Košutek 

4. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za 
rok 2016 

Ing. Měřínský 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření č. 7 a 8 Ing. Měřínský 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Cyklostezka a chodník 
Velká Dlážka“  

Ing. Měřínský 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace 
vzduchotechniky kina Hvězda“  

Ing. Měřínský 

6.3 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace místa 
křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“  

Ing. Měřínský 

6.4 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dům s pečovatelskou 
službou U Žebračky - energetické opatření“  

Ing. Měřínský 



7. Sociální záležitosti  

7.1 Žádost o dotaci – Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z.s. Bc. Navrátil 

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 

 

 

 

 

            
     


