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RADA   MĚSTA   PŘEROVA 
  

 

      V Přerově dne 6.8.2020 

 

Svolávám 

43. schůzi Rady města Přerova, 

 

která se bude konat 13. srpna 2020 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady 

města, náměstí T.G.M. 1 

 

 

PROGRAM: 
 

 

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu  primátor 

3. Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 439 
v k.ú. Dluhonice, na základě využití předkupního práva podle ust. § 
101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). 

p. Zácha 

4. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerov - pozemků p.č. 1483, p.č. 1484, p.č. 1485, p.č. 1486, p.č. 1487 
vše v k.ú. Dluhonice. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova p.č. 15/1, p.č. 15/2, p.č. 15/3, jehož 
součástí je stavba bez č.p./č.e., p.č. 15/4, jehož součástí je stavba 
bez č.p./č.e.p.č. 15/6, p.č. 15/7, p.č. 1145/12, p.č. 1145/13, p.č. 1145/14 
vše v k.ú. Dluhonice.  Smlouva o spolupráci a centralizovaném 
zadávání veřejných zakázek. Záměr výpůjčky nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1483, p.č. 1484, 
p.č. 1485, p.č. 1486, p.č. 1487 vše v k.ú. Dluhonice.   

p. Zácha 

5. Různé  

5.1 Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerov – část nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový 
prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

p. Zácha 

5.2 Schválení Dodatku č. 3 k Závěrkovému listu č. KBP-EE-2019013-1 na 
sdružené služby dodávky elektrické energie do odběrných míst 

p. Zácha 

5.3 Rozpočtové opatření č. 16 Ing. Mazochová 

5.4 Odměna ředitelky Sociálních služeb města Přerova, p.o. Mgr. Kouba 

5.5 Proseniorské a mezigenerační akce 2020 Mgr. Kouba 

5.6 Přijetí nepeněžitého daru - akce "Jdeme společně" Mgr. Kouba 

6. Závěr primátor 
 

 

 

 

         Ing. Petr Měřínský 

      primátor města Přerova 


