
RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

 V Přerově dne 21.12.2018 

 

Svolávám 

6. schůzi Rady města Přerova, 

 

 

která se bude konat dne  3. ledna 2019 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, nám. T.G.M. 1 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 25 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Penzion, ul. 
Pivovarská č.p. 580, Přerov“. 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Výpůjčka nemovité věci statutárním městem Přerov – budovy č.p. 
830  a pozemku p.č. 5307/92 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova - budovy jiná stavba č.p. 
1072, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 4293/45 a pozemku p.č. 4293/45  v k.ú. Přerov 
(Velká Dlážka 46) 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova  pacht  nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - pozemků v k.ú. Přerov a k.ú. 
Újezdec u Přerova 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169  v k.ú. Přerov 
(Palackého 1) 

p. Zácha 

7.7.1 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova – pozemcích p.č. 4973/14, p.č. 4973/16, p.č. 5069 a p.č. 
6034/6 vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.14.1 Uzavření smluv o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. 
Čekyně - neveřejné části kanalizačních přípojek 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Informace k zařazení do platových tříd ve školství Mgr. Kouba 

8.2 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do 
vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Přerovem   

Mgr. Kouba 



9. Sociální záležitosti Mgr. Kouba 

10. Různé  

11. Informace primátora, náměstků primátora, členů Rady města, 
tajemníka magistrátu města 

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


