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

 

34.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, 
 

které se bude konat v pátek 15. prosince 2017, v 15.00 hodin ve velkém 

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

 

V Přerově dne 5.12.2017 

 

 

 

 

 
PROGRAM: 

 
 

BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města od 33. zasedání Zastupitelstva, 

informace z výborů 

 

2.1 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o 

činnosti Rady města Přerova od 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

2.1.1 Návrh na personální změny – materiál na stůl primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 590/6 v k.ú. Předmostí. 

p. Košutek 

3.2.2 Převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerov  - pozemku p.č. 

2625/19 v k.ú. Přerov - dohoda o zrušení kupní smlouvy 

p. Košutek 

3.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova části 

pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov  - změna usnesení 

p. Košutek 

3.2.4 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  části 

pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčičky 

p. Košutek 

3.3.1 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova -  

pozemku p.č. 671 v k.ú. Penčičky. 

p. Košutek 

3.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -   

pozemků p.č. 47/19, p.č. 47/26, p.č. 47/23, p.č. 47/30, p.č. 47/24, části p.č. 

st. 67 a části p.č. 33/2 vše  v k.ú. Vinary u Přerova 

p. Košutek 

3.7.1 Odpis pohledávky z důvodu promlčení a její převod na mimoúčetní 

evidenci 

Ing. Měřínský 

3.7.2 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu Ing. Měřínský 

3.7.3 Žádost o sepsání splátkového kalendáře Ing. Měřínský 

3.7.4 Žádost o sepsání splátkového kalendáře Ing. Měřínský 

3.7.5 Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv – materiál na stůl primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 19 Ing. Měřínský 

4.2 Útulek pro zvířata - změna majitele účtu  Ing. Měřínský 

4.3 Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s. Ing. Měřínský 

4.4 Obecně závazná vyhláška č.../2017, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

Ing. Měřínský 

4.5 Obecně závazná vyhláška č.../2017, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her  

Ing. Měřínský 
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4.6 Mimořádná finanční dotace pro Český svaz včelarů, z.s., základní 

organizace Přerov I, na zařízení pro léčení včelstev, popř. zařízení na 

zpracování včelích produktů. 

Ing. Měřínský 

4.7 Mimořádná finanční dotace pro Český svaz chovatelů, z. s., Okresní 

organizace Přerov na akci XIV. Výstava Moravy a Slezska 

Ing. Měřínský 

4.8 Mimořádná dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o. Ing. Měřínský 

4.9 Mimořádná dotace - podpora de minimis  na doplňkovou činnost 

Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Ing. Měřínský 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018 Ing. Měřínský 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Změna č. 10 Územního plánu města Přerova - vydání p. Košutek 

6.2 Změna č. 2 Územního plánu města Přerova a Regulační plám Michalov-

Žebračka - vydání 

p. Košutek 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dům s pečovatelskou službou 

Trávník 1, Přerov – energetická opatření“  

Ing. Měřínský 

7.2 Investiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2017 a přecházející do roku 

2018 

Ing. Měřínský 

7.3 Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2018 Ing. Měřínský 

8. Sociální záležitosti  

8.1 Akční plán rozvoje sociálních služeb na území města Přerova 2018 - 2019 Bc. Navrátil 

9. Různé  

9.1 Dohoda o narovnání uzavřená v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

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 statutárního města Přerova 

 
  


