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

 

32.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, 
 

které se bude konat v úterý 24. října 2017, v 15.00 hodin ve velkém 

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

 
 

 

V Přerově dne 13.10.2017 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 
BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města od 31. zasedání Zastupitelstva, 
informace z výborů 

 

2.1 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej    Bc. Navrátil 

2.2 Návrh na personální změny primátor 

2.3 Návrh na personální změnu primátor 

2.4 Informace z Výboru pro místní části - návrh na vyčlenění finančních 
prostředků "na hlavu" 

p. Pospíšilík 

2.5 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o 
činnosti Rady města Přerova od 31. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 6505/38, podílu id. 17/24 pozemku p.č. 6505/35, 
oba  v k.ú. Přerov – předkupní právo 

p. Košutek 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –   pozemku p.č. 408 orná půda v k.ú. 
Újezdec u Přerova  

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku  statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 4668/1 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

3.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 2680/21 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

3.3.1 Bezúplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 599/4  v k.ú. Újezdec u Přerova - změna usnesení.  

p. Košutek 

3.4.1 Směna nemovitých věcí -  pozemku p.č. 896 v k.ú. Čekyně v majetku 
statutárního města Přerova za pozemky p.č. 4816/2 a p.č. 6834/13 v k.ú. 
Přerov ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Lesní správy Prostějov 

p. Košutek 

3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch 
statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7279/14,  částem pozemku 
p.č. 4128, vše v k.ú. Přerov, prominutím povinnosti (dluhu) osobě povinné 
z předkupního práva. 

p. Košutek 



2 

 

3.7.1 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu Ing. Měřínský 

3.7.2 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu Ing. Měřínský 

3.7.3 Prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení a vrácení již 
zaplacené částky 

Ing. Měřínský 

3.7.4 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  Ing. Měřínský 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 16 a 17 Ing. Měřínský 

4.2 Mimořádná finanční dotace pro Moravskou hasičskou jednotu - hasičský 
sbor Přerov na automatický externí defibrilátor Lifepak 1000 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova  p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání 
veřejné zakázky na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s 
tratí ČD, Přerov-Předmostí“  

Ing. Měřínský 

7. Různé  

7.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje 

p. Košutek 

7.2 Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území 
Statutárního města Přerova 

p. Košutek 

7.3 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí 
souvisejícího penále v plné výši 

primátor 

7.4 Návrh Škodní komise - Krácení dotace u projektu 
CZ.1.06/2.1.00/09.07382 s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v 
územní samosprávě města Přerova“ ve výši 387.887,47 Kč 

primátor 

7.5 Kontrola plnění usnesení 705/24/10/2017  - podnět ve věci zhodnocení 
kvality vánočních trhů v roce 2016, vánoční oslavy 2017.  

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 statutárního města Přerova 

 

            
     


