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

 

38.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, 
 

které se bude konat 23. dubna 2018, v 15.00 hodin ve velkém sále Městského 

domu na nám. T.G.M. v Přerově 

 
V Přerově dne 13.4.2018 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAM: 

--------------- 

 
BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 37. zasedání 
Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů 

 

2.1 Návrh na doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova primátor 

2.2 Informace o činnosti Rady města Přerova od 37. zasedání 
Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerov - převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova a využití předkupního práva k pozemku 
p.č. 643 v k.ú. Čekyně. 

p. Košutek 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova - budovy jiná stavba č.p. 
2822, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 4293/44 a pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká 
Dlážka 48) 

p. Košutek 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 63 a p.č. 
200 oba v k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                                      

p. Košutek 

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova - zřízení práva stavby k 
pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 
3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov – prodloužení lhůty 
provedení stavby. 

p. Košutek 

3.3.1 Bezúplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova- pozemku p.č. 172/9 v k.ú. Kozlovice u Přerova   

p. Košutek 

3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 3445/2, p.č.  
4933/11, p.č. 4957/1, p.č. 4957/23, p.č. 4957/28, p.č. 4957/39, p.č. 
5084/13, p.č. 5084/24, p.č. 7289/56 vše v k.ú. Přerov, prominutím 
povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva 

p. Košutek 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke 
dni 31.12.2017 

Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření č. 6 a 7 Ing. Měřínský 
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5. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

5.1 Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, PŘEROV Ing. Měřínský 

6. Sociální záležitosti  

6.1 Žádost o dotaci – P-centrum, spolek  Bc. Navrátil 

6.2 Žádost o dotaci – Sociální služby města Kroměříže, příspěvková 
organizace 

Bc. Navrátil 

7. Různé  

7.1 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem  

primátor 

7.2 Vnitřní předpis MP č. 1/2018 vydaný Zastupitelstvem města Přerova 
„Zásady pro poskytování náborového příspěvku zaměstnancům 
statutárního města Přerova zařazeným do Městské policie Přerov“ 

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 statutárního města Přerova 

 

 

 

 

            
     


