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Seznam úkolů – 8. až 10. schůze Rady města
15.1.;   5.2.;  19.2.2015

152/8/4/2015
Regenerace panelového sídliště Přerov II - Předmostí, 11.etapa
Část: 3.
Odboru koncepce a strategického rozvoje připravit žádost o poskytnutí dotace na projekt "Regenerace 
panelového sídliště Přerov II-Předmostí, 11.etapa" z programu na podporu regenerace panelových 
sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2015
O: GALA PAVEL,  vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
T: 23. 2. 2015 trvá

163/8/8/2015
Projekt Asistent prevence kriminality MP Přerov 2015
Část: 1.
přistoupit k projektu "Asistent prevence kriminality" dle předloženého projektového záměru
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 5. 2015 trvá

164/8/8/2015
Agentura pro sociální začleňování - Koordinovaný přístup k řešení problematiky 
sociálně vyloučených lokalit
Část: 1.
schvaluje podání přihlášky statutárního města Přerova ke spolupráci s Úřadem vlády České republiky, 
Odborem pro sociální začleňování (Agentura pro sociální začleňování), v rámci účasti v 
Koordinovaném přístupu k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit v Přerově, jejíž součástí 
je vyplněný dotazník (příloha č. 2 důvodové zprávy)
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 2. 2. 2015 splněno

169/8/10/2015
Podnět člena Rady města Přerova Ing.arch. Horkého
Část: 
Odboru vnitřní správy zpracovat registr požadavků na investice a opravy do grafické podoby nad 
rozhraním GIS
O: KAROLA PETR, vedoucí odboru vnitřní správy
T: 31. 3. 2015 trvá

189/9/7/2015
Nájem nemovitých věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
6706/1 v k.ú. Přerov.
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy na  část pozemku p.č. 6706/1, ost. plocha, o výměře 45 m2, v k.ú. Přerov, 
mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a MOL Retail Česká republika s.r.o., se 
sídlem  Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČ 27632491, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou do 30.6.2019. Výše nájemného bude činit 1.125,- Kč, tj. 25,- Kč/m2/rok 
(dle vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude zřízení parkovacích míst
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
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T: 30. 4. 2015 trvá
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
189/9/7/2015
Nájem nemovitých věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
6706/1 v k.ú. Přerov.
Část: 2.
uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 6706/1, ost. plocha, o výměře 
45 m2 v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemku  a  MOL Retail 
Česká republika s.r.o., se sídlem  Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČ 27632491, jako uživatelem 
pozemku, ve výši 25,- Kč/m2/rok, a to za období od 11.5.2014 do doby uzavření nájemní smlouvy
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 trvá

190/9/7/2015
Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
1961/2 v k.ú. Přerov
Část: 1.
uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě  nájemní smlouvy uzavřené dne 23.2.2009 
na nájem části pozemku p.č. 1961/2, ostatní plocha, o výměře 10 m2 v k.ú. Přerov,  mezi statutárním 
městem Přerov (jako pronajímatelem) a  Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 
1527/68b (jako nájemcem). Nájem bude ukončen dohodou ke dni 10.2.2015
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 28. 2. 2015 trvá

191/9/7/2015
Nájem nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. 
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy ve znění dle přílohy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem 
a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, 
Přerov, jako nájemcem na nájem nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova, které tvoří stavební a technologickou část stavby „Kompostárna v Přerově II – Žeravicích“, 
a pozemků pod touto stavbou, které jsou ohraničeny novým plotem kompostárny:
a) stavební část kompostárny:
- zastřešené skladovací boxy,
- komunikace a zpevněné plochy, 
- kanalizace a rozvod vody pro zkrápění, 
- venkovní osvětlení,
- oplocení, 
b) technologická část kompostárny:
- kolový traktor s čelním nakladačem a lopatou KUBOTA M 135 GX + čelní nakladač a lopata, 
- drtič-mísič ZAGO ECOGREEN 15 SD,
- překopávač kompostu EAK 3000,
- prosévací síto FLIPSCREEN S 45,
- čerpadlo HERON EMPH 80 W,
- aerobní fermentor pro zpracování kuchyňského odpadu BM 1500,
- drtič kuchyňského odpadu D 3,
- kontejner pro příjem gastroodpadů KS 500,
- kontejner na sypký materiál KOVOK,
c) pozemky p.č. 1538/3 (orná půda) o výměře 3408 m2, p.č. 1538/7 (ostatní plocha - skládka) o 
výměře 58 m2 a část pozemku p.č. 1538/9 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 325 m2, 
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vše v k.ú. Žeravice.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2020. Nájemné za nájem stavební části 
kompostárny uvedené pod písm. a) a pozemků uvedených pod písm. c) bude činit celkem 140.469,42 
Kč/rok, navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a nájemné za nájem technologické části kompostárny uvedené pod 
písm. b) bude činit celkem 60.763.64,- Kč/rok, navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účelem nájmu je využití 
předmětu nájmu k provozování kompostárny.
Součástí nájemní smlouvy bude plná moc, kterou udělí pronajímatel nájemci k zastupování 

pronajímatele při uplatnění vad z vadného plnění podle čl. XIII odst. 5 smlouvy o dílo č. 
SML/0533/2014, kterou dne 28.5.2014 uzavřeli pronajímatel jako objednatel a společnost PSS 
Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Skopalova 2861/7, Přerov, jako zhotovitel ke 
stavební části kompostárny uvedené pod písm. a)  a při uplatnění vad z vadného plnění podle čl. III 
odst. 3 kupní smlouvy č. SML/0534/2014, kterou dne 28.5.2014 uzavřeli pronajímatel jako kupující 
a společnost ENERGREEN PROJEKT s.r.o., IČ 26880342, se sídlem Sladkovského 659/40, 
Olomouc, jako prodávající k technologické části kompostárny uvedené pod písm. b)
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 28. 2. 2015 trvá

192/9/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4672/1, p.č. 6786/1, p.č. 6805, 
vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN, a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřených třetích osob přístup a 
příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení NN k  tíži pozemku 
p.č. 4672/1, p.č. 6786/1, p.č. 6805, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5957-
285/2014, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly, IČ 24729035.Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost mezi statutárním městem 
Přerovem, jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 40502, 
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene bude uzavřena 
na dobu neurčitou za cenu stanovenou znaleckým posudkem č.132-1362/2014, ve výši 11.010,- Kč, 
včetně DPH. Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí

O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 trvá

198/9/8/2015
Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 - navýšení kapacity školy
Část: 2.
navýšení kapacity základní školy jako součásti příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Velká 
Dlážka 5 na 562 žáků k 01. 09. 2015
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2015 trvá
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
199/9/9/2015
Přijetí nepeněžitých darů pro Sociální služby města Přerova, p. o., zřízené statutárním 
městem Přerovem
Část: 
s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Sociálních služeb města Přerova, p. o., Kabelíkova 14a, 
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Přerov, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu důvodové zprávy
O: ŽOUŽELKOVÁ JANA, ředitelka Sociálních služeb města Přerova, p.o.
T: 15. 2. 2015 splněno

200/9/9/2015
Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. - uzavření darovací smlouvy
Část: 1.
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a  subjektem Babybox pro 
odložené děti - STATIM, z.s. IČ 27006891, se sídlem Pod oborou 88, Hájek, 104 00 Praha, jako 
příjemcem, o poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 000,- Kč, na výměnu babyboxu ve Fakultní 
nemocnici Olomouc

O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 3. 2015 splněno

201/9/9/2015
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 
Část: 11.
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 32 (1+1), o ploše 52,97 m2 v domě zvláštního 
určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku parc.č. 6774/3, v k.ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy 
č. 11) s manželi M. a P.D., za nájemné ve výši 1 879,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), 
které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 11, na dobu určitou do 31. 8. 
2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 3. 2015 splněno

206/9/10/2015
Podněty a připomínky z 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
Část: 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 3. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova

O: PUCHALSKÝ VLADIMÍR, Mgr. - primátor
T: 26. 2. 2015 splněno

211/9/11/2015
Tibetská vlajka
Část: 2.
odboru vnitřní správy dne 10. března 2015 vyvěsit na budově radnice tibetskou vlajku
O: KAROLA PETR, vedoucí odboru vnitřní správy
T: 10. 3. 2015 trvá

228/10/7/2015
Nájem nemovité věci a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – na 
části pozemku p.č. 1245 v k.ú. Čekyně 
Část: 1.
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nájem části  pozemku p.č. 1245, ostatní plocha, silnice, o výměře cca 758 m2 v k.ú. Čekyně za účelem 
provedení stavby "Rekonstrukce chodníku  Přerov VII-Čekyně, ul. Jabloňová".  Smlouva bude 
uzavřena mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, 
zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací - právo hospodaření se 
svěřeným majetkem Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, IČ: 70960399 (jako 
pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem), na dobu určitou - od data uvedeného v 
rozhodnutí na uzavírku, nebo faktického zahájení prací, nebo povolení prací dle zvláštního užívání 
pozemní komunikace a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane první. Nájem skončí 
nejpozději dnem uvedeným v protokolu o převzetí stavby, maximálně však uplynutím jednoho roku 
ode dne počátku uzavírky. Nájemné bude činit 40,- Kč/m2/rok (minimálně 300,- Kč), a bude uhrazeno 
jednorázově na základě daňového dokladu vystaveného pronajímatelem do 15 dnů od podpisu 
předávacího protokolu a uzavření nájemní smlouvy ve znění přílohy č.2

O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 trvá

229/10/7/2015
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov – nebytové jednotky 
č. 2611/103, v objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, příslušném k části obce Přerov 
I - Město, na  pozemku p.č.  2424/2,  v k.ú. Přerov (Klivarova 3).
Část: 1.
uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 18.2.2010 na 
nebytovou jednotku č. 2611/103, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2424/2, zast. pl.  a nádvoří,  v k.ú. Přerov 
(Klivarova 3) o celkové výměře 36,10 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a
PaedDr. Evou Říhovou, místem podnikání Přerov I - Město, U tenisu 322/29, IČ 18069282, jako 
nájemcem, ke dni 28.2.2015, ve znění dle přílohy č. 1
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 28. 2. 2015 trvá

229/10/7/2015
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov – nebytové jednotky 
č. 2611/103, v objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, příslušném k části obce Přerov 
I - Město, na  pozemku p.č.  2424/2,  v k.ú. Přerov (Klivarova 3).
Část: 2.
uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku č. 2611/103, jiný nebytový prostor, v objektu 
bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
2424/2, zast. pl.  a nádvoří,  v k.ú. Přerov (Klivarova 3) o celkové výměře 36,10 m2 mezi statutárním 
městem Přerov, jako pronajímatelem a Janou Kuciánovou, místem podnikání Přerov I - Město, 
Vaňkova 10, IČ 03764567, jako nájemcem, ve znění dle přílohy č. 2. Nájem bude uzavřen na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.3.2015. Výše nájemného bude činit 33.140,-
Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,-Kč/m2/rok u hlavní místností a 800,-Kč/m2/rok u vedlejších místností 
(dle vnitřního předpisu č. 7/09) a ve výši 564,-Kč/rok za  zařizovací předměty. Účelem nájmu bude 
využití jednotky jako prodejna denního tisku, časopisů, cukrovinek, cigaret, tabáku, tabákových 
výrobků, alkoholických a nealkoholických nápojů a dekorativních doplňků
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 28. 2. 2015 trvá

232/10/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova - na části pozemku p.č. 186 v k.ú. Popovice u Přerova.  
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Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN, a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a 
příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění k tíži pozemku p.č. 186 v k.ú. Popovice u Přerova, a to ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 2.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, v rozsahu, který  je vyznačen 
geometrickým plánem č. 261-41/2014 vyhotoveným Ing. Ivo Sadílkem. Jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene - služebnosti je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 640,- Kč, 
včetně DPH
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 trvá

233/10/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 
města Přerova - na částech pozemků p.č. 49/1, p.č. 50/12 a p.č. 431 vše v k.ú. Vinary u 
Přerova
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN, a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a 
příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemků p.č. 49/1, p.č. 50/12 a p.č. 431 vše v k.ú. Vinary u Přerova, 
a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
IČ 24729035 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č.2.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném 
geometrickým plánem č. 492-17/2014 vyhotoveným Ing. Ivo Sadílkem. Jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 450,- Kč, včetně 
DPH
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 trvá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
234/10/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 499 v k.ú. Dluhonice  
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN, a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a 
příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 499 v  k.ú. Dluhonice, a to ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č.2.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím 
povinným z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 
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405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene geometrický plán 
potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene -
služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma. Na základě tohoto geometrického 
plánu budoucí povinný z věcného břemene zajistí vyhotovení znaleckého posudku na stanovení výše 
jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti. 
Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti do katastru 
nemovitostí
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 trvá

235/10/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 6050/1, p.č. 6857/9, p.č. 
6857/10, vše v k.ú. Přerov.  
Část: 1
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat distribuční soustavu – podzemní STL plynovodní přípojku, a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřených třetích osob přístup a 
příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy – podzemní STL plynovodní přípojky k  tíži pozemků 
p.č. 6050/1, p.č. 6857/9, p.č. 6857/10, vše v k.ú. Přerov, ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, 
a.s., se sídlem 28. října 7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 45193410, a uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 2. Věcné břemeno –
služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva  o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z 
věcného břemene - služebnosti na straně jedné  a Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 7, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 45193410, jako budoucím oprávněným z věcného břemene –
služebnosti na straně druhé. 
   
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne, 
kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
kolaudační souhlas k plynárenskému zařízení, prokazatelně doručí budoucímu povinnému 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma. Znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která 
bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene nechá vypracovat vlastník pozemků statutární město Přerov. 
Náklady spojené se zřízením věcného břemene – služebnosti jdou za budoucím oprávněným
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 trvá

237/10/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v k.ú. Přerov, vše v majetku 
statutárního města Přerova.  
Část: 2.
zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene –
služebnosti zřídit a provozovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě včetně k tomu všech 
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nezbytně nutných zařízení elektronických zařízení a s tím spojeného omezení, spočívajícího v 
povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřených třetích osob přístup a příjezd na zatížené 
nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné modernizace, rekonstrukce a 
odstranění  podzemního vedení veřejné komunikační sítě a všech k provozu komunikační sítě 
nezbytných zařízení k tíži pozemků 

p.č. 237, p.č. 238, p.č. 327/1, p.č. 327/2, p.č. 335, p.č. 340, p.č. 462/2, p.č. 510/2, p.č. 4394/1, p.č. 
4587/2, p.č. 4924/1, p.č. 4926/1, p.č. 4926/2, p.č. 4926/3, p.č. 4929/1, 4929/2, p.č. 4930, p.č. 4937, 
p.č. 4938/1, p.č. 4951/3, p.č. 4952, p.č. 4953, p.č. 4954, p.č. 4955, p.č. 5005, p.č. 5010/1, p.č. 5111, 
p.č. 5113, p.č. 5115/2, p.č. 5116/2, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6011-
105/2014, a to ve prospěch 

1. ČD-Telematika, a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ 61459445  
2. Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 4, 120 00 Praha 2, IČ 28128338

a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č.2.

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerovem jako povinným 
z věcného břemene – služebnosti a  ČD-Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, IČ 
61459445 a Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 4, 120 00 Praha 2, IČ 28128338, jako oprávněnými  z 
věcného břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti  bude uzavřena na dobu 
neurčitou za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. XXXX-7476-109/2014 ve výši 343.223,- Kč, 
která bude navýšena o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni skutečného zdanitelného 
plnění, která činí 21%. Celková úplata za zřízení věcného břemene – služebnosti včetně DPH činí 
415.299,83 Kč.  Na této stanovené jednorázové úhradě se bude prvý i druhý oprávněný podílet 
částkou 207.649,90 Kč. Oprávnění z věcného břemene – služebnosti  uhradí správní poplatek za vklad 
práva do katastru nemovitostí, přičemž každý z nich uhradí ½ tohoto poplatku
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 trvá
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
241/10/8/2015
Stížnost rodičů na postup při vyřízení, resp. nevyřízení petice – Základní škola J. A. 
Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 (odloučené pracoviště 
Pod skalkou 13)
Část: 2.
předložený návrh odpovědi, která bude zaslána zástupci stěžovatelů
O: ROMANA POSPÍŠILOVÁ, vedoucí odboru soc. věcí a školství
T: 20. 2. 2015 trvá
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
242/10/8/2015
Základní škola Přerov, U tenisu 4 – výsledek šetření stížnosti 
Část: 2.
návrh odpovědi České školní inspekci ve věci šetření stížnosti uvedené v bodě 1 tohoto usnesení, 
který je přílohou důvodové zprávy
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 28. 2. 2015 trvá

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

243/10/8/2015
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Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad při základních školách zřizovaných 
statutárním městem Přerovem 
Část: 
s účinností od 01. 03. 2015 do funkce člena školské rady 

a) při Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16:
 PhDr. Jiřího Pospíšila 
 Mgr. Jarmilu Ižovou
b) při Základní škole Přerov, Svisle 13:
 Mgr. Petru Bürglovou
 p. Romana Kozáka 
c) při Základní škole Přerov, Trávník 27:
 Ing. Petra Měřínského  
 Mgr. Hanu Pavlíčkovou 
d) při Základní škole Přerov, U tenisu 4:
 Mgr. Jolanu Čechovou 
 MUDr. Jiřího Hadvigera 
e) při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 :
 p. Veroniku Gallovou 
 p. Michala Záchu 
f) při Základní škole Přerov, Za mlýnem 1:
 Bc. Janu Vilišovou, DiS. 
 Mgr. Pavla Vychodila 
g) při Základní škole Přerov, Želatovská 8:
 MUDr. Marii Mathonovou 
 Mgr. Ivanku Grigárkovou 
h) při Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 
14:
 Mgr. Marii Plánkovou 
 Ing. Petra Vránu 
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 28. 2. 2015 trvá

244/10/8/2015
Přijetí nepeněžitého daru účelově určeného příspěvkovou organizací zřízenou 
statutárním městem Přerovem  
Část: 
s přijetím nepeněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Přerovem, dle důvodové zprávy, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 28. 2. 2015 trvá
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
245/10/9/2015
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
Část: 10.
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 28 (1+1), o ploše 30,15 m2 v domě zvláštního 
určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku parc.č. 5734/10, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy 
č. 10) s paní M.S, a panem J.L., za nájemné ve výši 1 070,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 
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předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 10, na dobu určitou 
do 30. 9. 2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného budou nájemci hradit služby spojené s 
užíváním bytu
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 trvá

246/10/9/2015
Komunitní plánování sociálních služeb – tvorba a podoba navazujícího dokumentu
Část: 1. 
schválit zahájení přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Přerov pro 
období let 2016 – 2019
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 3. 2015 trvá

247/10/9/2015
Odlehčovací služba
Část: 
náměstkovi Bc. Tomáši Navrátilovi jednat s poskytovali sociální služby – odlehčovací služby o 
možných podmínkách přednostního poskytování této služby občanům města Přerova
O: NAVRÁTIL TOMÁŠ, Bc. - náměstek primátora; POSPÍŠILOVÁ ROMANA, 
vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 5. 2015 trvá

248/10/9/2015
Domov pro seniory Tovačov - žádost o účelovou dotaci
Část: 1.
schválit poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Domov pro seniory Tovačov, 
příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem Tovačov, Nádražní č. p. 94, PSČ 751 01, na zajištění 
poskytování pobytových sociálních služeb občanům s trvalým pobytem ve městě Přerov, v roce 2015
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 4. 2015 trvá
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
249/10/9/2015
Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Nahošovice
Část: 1.
přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a obcí 
Nahošovice, se sídlem Nahošovice 39, PSČ 751 14, IČ 00636401 jako dárcem, jejímž předmětem je 
darování částky ve výši 4 740,- Kč na spolufinancování provozu denního stacionáře v zařízení 
Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu, dle důvodové zprávy
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 3. 2015 trvá


