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

 

31.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, 
 

které se bude konat dne 18. září 2017, v 15:00 hodin ve velkém sále Městského 

domu na náměstí T.G.M. v Přerově 

 
V Přerově dne 8.9.2017 

 

PROGRAM: 

 
 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města od 30. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

 

2.1 Prevence kriminality - prohlídka protidrogového vlaku Bc. Navrátil 

2.2 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 30. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6741/3 a 
části pozemku p.č. 6744/1 oba v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova – úsek silnice I/55 a 
úsek silnice II/150 v Přerově a bezúplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 526/1 v 
k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                   

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 5297/128 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

3.2.2 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
pozemků p.č. 2625/5 a p.č. 2625/20 oba v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.2.3 Nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví 
statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o. 

p. Košutek 

3.3.1 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku města Přerova p. Košutek 

3.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku p.č.  6868/162 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.3.3 Úplatný převod nemovitých věci do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 91 a p.č.  913  v k.ú. Čekyně.  

p. Košutek 

3.3.4 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova  - pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8  oba v k.ú. Kozlovice u 
Přerova – uzavření dodatku č. 1 k budoucí darovací smlouvě 

p. Košutek 

3.4.1 Směna nemovitých věcí - částí  pozemků p.č. 105 a  p.č. 106 v 
majetku statutárního města Přerov za část pozemku p.č. 108/1 ve 
vlastnictví SBD Přerov vše v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

3.6.1 Zánik předkupního práva statutárního města Přerova dle ust. § 101 
stavebního zákona k id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v 
k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z 
předkupního práva 

p. Košutek 



3.6.2 Zánik předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem – 
částem pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, označeným v 
geometrickém plánu č. 6557-26a/2017 ze dne 12.5.2017 jako 
pozemky p.č. 5307/628 a p.č. 5307/629 v k.ú. Přerov, prominutím 
povinností (dluhu) osobě povinné 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. 264 v  k.ú. 
Čekyně, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního práva. 

p. Košutek 

3.6.4 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 241/2 v k.ú. 
Předmostí, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního 
práva. 

p. Košutek 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 14 a 15 Ing. Měřínský 

4.2 Změna Vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu 
"Útulek pro zvířata" 

Ing. Měřínský 

4.3 Žádost o příspěvek na provoz internetové televize Ing. Měřínský 

5. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

5.1 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 
zakázku „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 
Přerov, Za Mlýnem 1“ 

Ing. Měřínský 

5.2 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 
zakázku „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 
Přerov, Svisle 13“ 

Ing. Měřínský 

5.3 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 
zakázku „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 
Přerov, ZŠ J.A. Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 
14“ 

Ing. Měřínský 

6. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2018 Bc. Navrátil 

7. Různé  

7.1 Cena města Přerova 2017 primátor 

7.2 Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova primátor 

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 


