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

 

4.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, 
 

které se bude konat v pondělí 25. února 2019, ve 14.00 hodin ve velkém 

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

 
V Přerově dne 15.2.2019 

 
PROGRAM: 

 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 3. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

2.1 Návrh na personální změnu - Kontrolní výbor primátor 

2.2 Informace o činnosti Rady města Přerova od 3. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad tvořený 
nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
částmi pozemků p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11, vše v k.ú. 
Čekyně, do základního kapitálu obchodní společnosti Technické 
služby města Přerova, s.r.o.  

p. Zácha 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerov  úplatný převod pozemku p.č. 782 
v k.ú. Kozlovice u Přerova   

p. Zácha 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerov  úplatný převod nemovité věci do 
majetku statuárního města Přerov - pozemku p.č. 7164/3 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

3.1.4 Záměr statutárního města Přerov  - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/233 a 
p.č. 5307/446  v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.1.5 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov 
pozemku p.č. 5307/580 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 820/1 v 
k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

3.1.7 Záměr statutárního města Přerov úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerov  - pozemku p.č. 509/9 v k.ú. 
Předmostí   

p. Zácha 

3.1.8 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 497/1 v 
k.ú. Penčice 

p. Zácha 

3.1.9 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 497/1 v 
k.ú. Penčice 

p. Zácha 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova - části  pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova - části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

3.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 473/1 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 
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3.2.4 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
-  pozemku p.č. 1438 v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

3.3.1 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -  
pozemku p.č. 7177/3   v  k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.4.1 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 
540, p.č. 30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 
216/25, p.č. 216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 
236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 
238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, 
p.č. 238/28, p.č. 238/29, p.č. 238/32, p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 
239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 a p.č. 
656 všechny v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. 
Újezdec u Přerova. 

p. Zácha 

3.7.1 Prominutí poplatku a úroku z prodlení p. Zácha 

3.7.2 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

3.7.3 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

3.7.4 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

3.7.5 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

3.7.6 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

3.7.7 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

3.7.8 Provoz sportovišť od 1.5.2019 - pověření službou obecného 
hospodářského zájmu  

p. Zácha 

4. Rozvojové záležitosti 
 

 

4.1 Změny Územního plánu města Přerova  primátor 

4.2 Podchod cyklostezky pod železniční tratí SŽDC primátor 

5. Školské záležitosti 
 

 

5.1 Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol s 
ekologickým výukovým programem   

Mgr. Kouba 

5.2 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16   Mgr. Kouba 

5.3 Prodloužení smluv o poskytnutí dotace se soukromými mateřskými 
školami a soukromou základní školou    

Mgr. Kouba 

5.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 
spolek 

Mgr. Kouba 

5.5 Žádost o poskytnutí individuální dotace – KSK Limit, z.s. Mgr. Kouba 

6. Sociální záležitosti  

6.1 Dodatek ke zřizovací listině Sociálních služeb města Přerova, p.o. Mgr. Kouba 

7. Finanční záležitosti  

7.1 Rozpočtové opatření č. 25  Ing. Mazochová 

7.2 Rozpočtové opatření - převody - akce nad 500 tis. Kč včetně 
projektových dokumentací 

Ing. Mazochová 

7.3 Rozpočtové opatření - převody Ing. Mazochová 

7.4 Rozpočtové opatření č. 1 a 2 Ing. Mazochová 

7.5 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků  Ing. Mazochová 

7.6 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na 
vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov - pořízení 
záchranářské čtyřkolky 

Ing. Mazochová 

7.7 Mimořádná dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o. Ing. Mazochová 

8. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

8.1 Demolice bytového domu č.p.1573, Velké Novosady, Přerov  Ing. Mazochová 

8.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy budovy 
Jasínkova 17, Přerov“  

Ing. Mazochová 
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9. Různé  

9.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 
dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Ing. Navrátil 

9.2 Uzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového příspěvku 
zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské 
policie Přerov 

primátor 

9.3 Volba předsedů a členů místních výborů a volba předsedy a členů 
Výboru pro místní části 

primátor 

9.4 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2019, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve 
znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 a obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2018 

primátor 

9.5 Delegování zástupců statutárního města Přerova do orgánů 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

primátor 

9.5.1 Zřízení oficiálních sociálních sítí města – Facebook a Instagram 
města – materiál na stůl 

Ing. arch. Horký 

9.5.2 Informace o připravované anketě "Senioři, řekněte nám..." - 
materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

9.6 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve 
věcech, které nebyly předmětem programu 

primátor 

10. Závěr zasedání primátor 

 

 

 

 

 


