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

 

37.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, 
 

které se bude konat v pondělí 19. března 2018, v 15.00 hodin ve velkém 

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

 
V Přerově dne 9.3.2018 

 

 

PROGRAM: 

 

 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 36. zasedání 
Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů 

 

2.1 Informace o činnosti Rady města Přerova od 36. zasedání 
Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.2.1 Úplatný převod  nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 6136/6 a p.č. 6136/22, oba v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

3.2.2 Úplatný převod nemovité věci  z majetku  statutárního města 
Přerova – nebytového prostoru v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.3.1 Bezúplatný převod pozemku p.č. 5276/20 v k.ú. Přerov z 
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města 
Přerova  

p. Košutek 

3.3.2 Bezúplatný převod  id. podílu ¼ pozemku p.č. 510/9 a pozemku 
p.č. 510/18 oba v k.ú. Předmostí  z vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad do vlastnictví statutárního města Přerova  

p. Košutek 

3.3.3 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – úsek silnice I/55 v Přerově a pozemku p.č. 627/1 a části 
pozemku p.č. 528/20 oba v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                

p. Košutek 

3.3.4 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

3.13.1 Prominutí úroku z prodlení Ing. Měřínský 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 3 Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření č. 4 a 5 Ing. Měřínský 

4.3 Dotace pro KŘESŤANSKOU POLICEJNÍ ASOCIACI, z . s., na 
zhotovení pamětní desky obětem z řad policie a četnictva za 
německé okupace v období II. světové války. 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Regulační plán PŘEDNÁDRAŽÍ - PRŮPICH p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dostavba domova pro 
seniory – pavilon G,  zpracování projektové dokumentace“  

Ing. Měřínský 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „ZŠ Trávník – 
rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a odpadů“  

Ing. Měřínský 

6.3 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce školního 
hřiště ZŠ Přerov,  Za Mlýnem 1“  

Ing. Měřínský 



7. Různé  

7.1 Teplo Přerov a.s. - změna stanov společnosti 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 


