
1

Seznam úkolů
27. – 29. Schůze Rady města

806/27/4/2015
Financování projektu "Parkovací dům pro kola, Přerov" - uzavření smluv
Část: 4)
pověřit náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 2) 
návrhu na usnesení včetně jeho podpisu
O: Řezáčová Eva, vedoucí odboru ekonomiky
T: 30. 10. 2015 splněno
Smlouva byla uzavřena dne 29.10.2015
- Návrh na vypuštění ze sledování

818/27/7/2015
Záměr statutárního města Přerov - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města  Přerov –  bytové jednotky č. 3 v objektu bydlení č.p. 1605, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, který je součástí  pozemku p.č. 918,  v k.ú.  Přerov (Husova 15).
Část: 2.
uzavření nájemní smlouvy  na bytovou  jednotku č. 3 v objektu bydlení č.p. 1605,  příslušném k části 
obce Přerov I - Město, který je součástí  pozemku p.č.  918,  zast. pl. a nádvoří,  v k.ú. Přerov (Husova 
15) o celkové výměře 45,81 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a  
společností Technické služby města Přerova s.r.o., se sídlem Přerov I – Město, Na Hrázi 3165/17, IČ 
27841090,  jako nájemcem.  Nájem bude uzavřen na dobu určitou, 29 dnů, s účinností od 1.10.2015 do 
29.10.2015. Výše nájemného bude činit 10,-Kč/m2/rok.  Účelem nájmu bude využití jednotky jako 
zázemí pro veřejně prospěšné práce obyvatel. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny 
samostatně

O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2015 trvá
Jedná se o umístění v jiném objektu.
- Návrh na prodloužení termínu T: 30. 11. 2015

824/27/7/2015
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – část stavby občanské 
vybavenosti č.p. 100, příslušném k části obce Přerov XII - Žeravice, která je součástí 
pozemku p.č. 7, v k.ú. Žeravice (Na návsi 40).
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy na část stavby občanské vybavenosti  č.p. 100, příslušném k části obce 
Přerov XII - Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 7,  v k.ú. Žeravice, (Na návsi 40) - prostor pod 
sedlovou střechou o celkové výměře 5 m2, ve kterém bude umístěna pata stožáru, kovová krabice 
obsahující vysílací techniku, kabelové stupačky a podružný elektroměr a část sedlové střechy včetně 
krovů, na které bude uchycen stožár, mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Ing. 
Josefem Schneiderem, místem podnikání Velký Týnec, Antonína Klobouka 641, IČ 73286150, jako 
nájemcem, ve znění dle přílohy.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu  neurčitou, s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, s účinností od 15.10.2015. Výše nájemného bude činit 1.200,-Kč/rok, která bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu bude využití části stavby a střechy umístění a 
provozování technického zařízení ve vlastnictví nájemce pro datové a bezdrátové připojení koncových 
účastníků z místní části Přerov XII-Žeravice především k síti Internet
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2015 splněno
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827/27/7/2015
Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov – objektu bydlení 
č.p.1721, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí  pozemku p.č.  
445/1,  v k.ú. Přerov (B. Němcové 10).
Část: 1.
uzavření smlouvy o výpůjčce na objekt  bydlení č.p. 1721, příslušný k části obce Přerov I - Přerov, 
který je součástí  pozemku p.č. 445/1, v k.ú. Přerov (B. Němcové 10) mezi statutárním městem 
Přerovem, jako půjčitelem a  spolkem Boxing Club Lipník nad Bečvou, se sídlem Lipník nad Bečvou I 
- Město, B. Vlčka 7/1, IČ 01431845, jako vypůjčitelem, ve znění dle přílohy. Výpůjčka bude uzavřena 
na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem výpůjčky bude využití prostor pro 
provozování boxerského klubu. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2015 splněno

830/27/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 475 v k.ú. Čekyně
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. 475 v k.ú. Čekyně, a to ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.
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 
DPH v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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, 
405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé, ve znění dle přílohy č. 1.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti pracovních dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného 
břemene - služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma. 
Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného 
břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá statutární město Přerov. 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. 11. 2015 trvá

833/27/8/2015
Veřejná diskuse k inkluzivnímu vzdělávání
Část: 2.
ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem účast a vystoupení  
odpovědných zaměstnanců dotčených škol na veřejné diskusi „Krok za krokem k inkluzivnímu 
vzdělávání na základních školách v Přerově“
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 11. 2015 trvá
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834/27/8/2015
Třídy pro jazykovou přípravu žáků základních škol
Část: 
základními školami realizujícími vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu žáků, kteří jsou dětmi 
osoby cizí státní příslušnosti, všechny základní školy zřizované statutárním městem Přerovem. Toto 
doporučení se vydává na žádost Krajského úřadu Olomouckého kraje
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 15. 10. 2015 splněno

835/27/9/2015
Návrh úprav systému přidělování obecních bytů
Část: 2.
Odboru sociálních věcí a školství a Odboru správy majetku a komunálních služeb předložit návrh 
nových vnitřních předpisů upravujících hospodaření s obecními byty a byty zvláštního určení

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství; Vojtášek Zdeněk, 
vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 trvá

836/27/9/2015
Veřejná sbírka pod vánočním stromem
Část: 
s konáním veřejné sbírky ve prospěch subjektu Oblastní charita Přerov, se sídlem Přerov, Přerov I -
Město, 9. května 1925/82, IČ 45180270 a  to formou pokladničky umístěné pod vánočním stromem na 
území statutárního města Přerova v termínu od 27.11.2015 do 05.01.2016. Čistý výtěžek sbírky bude 
určen na propagaci nové služby a na pořízení infúzní pumpy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 1. 2016 trvá

850/27/11/2015
Podnět náměstka primátora Ing. Petra Měřínského
Část: 
Odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit znalecký posudek na zůstatkovou hodnotu 
odpadových nádob ve vlastnictví města Přerova
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 10. 2015 splněno
___________________________________________________________________________
867/28/7/2015
Dodatek č. 14 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a společností 
Technické služby města Přerova, s.r.o. na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova
Část: 1.
uzavření dodatku č. 14 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova, kterou dne 1.9.2009 uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov, jako 
nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.6.2010, dodatku č. 3 ze dne 
26.11.2010, dodatku č. 4 ze dne 30.9.2010, dodatku č. 5 ze dne 8.4.2011, dodatku č. 6 ze dne 
24.11.2011, dodatku č. 7 ze dne 26.4.2012, dodatku č. 8 ze dne 19.6.2012, dodatku č. 9 ze dne 
18.6.2013, dodatku č. 10 ze dne 7.3.2014, dodatku č. 11 ze dne 19.5.2014, dodatku č. 12 ze dne 
31.10.2014 a dodatku č. 13 ze dne 13.4.2015, ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem č. 14 se mění čl. V 
odst. 3 písm. b) smlouvy tak, že výše limitů plnění vynaložených nájemcem při provádění údržby a 
oprav vybraných zařízení, které je nájemce povinen provádět na své náklady v rámci běžné údržby a 
běžných oprav budov jako předmětu nájmu, se upravuje takto:
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- u oken a dveří (mimo skleněné výplně) se limit vynaloženého plnění zvyšuje z částky 10.000,- Kč 
ročně na částku 200.000,- ročně,
- u vnějšího oplocení se limit vynaloženého plnění zvyšuje z částky 25.000,- Kč ročně na částku 
50.000,- Kč ročně,
- u oprav vnitřních a venkovních omítek se limit vynaloženého plnění zvyšuje z částky 50.000,-Kč 
ročně na částku 150.000,-Kč ročně,
- u oprav kanalizace a vodoinstalace se limit vynaloženého plnění zvyšuje z částky 50.000,- Kč ročně 
na částku 75.000,- Kč ročně,
- u oprav topení se limit vynaloženého plnění zvyšuje z částky 50.000,- Kč ročně na částku 100.000,-
Kč ročně. 

V jiném se nájemní smlouva nemění
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2015 splněno

868/28/7/2015
Nájem jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v místní části Dluhonice.  
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o provozování jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v obci 
Přerov II-Dluhonice, kde technický rozsah kanalizace je uveden v příloze č. 1,  mezi statutárním 
městem Přerov, jako pronajímatelem a vlastníkem a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se 
sídlem Přerov I - Město, Šířava 21, IČ 47674521, jako nájemcem a provozovatelem,  ve znění dle 
přílohy č. 4. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 
30.10.2015. Výše nájemného bude činit 20.808,-Kč/rok, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
Účelem nájmu bude provozování jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v místní části Dluhonice
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2015 splněno

868/28/7/2015
Nájem jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v místní části Dluhonice.  
Část: 2. 
uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací  
mezi   statutárním městem Přerov, jako vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu a společností 
Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 21, IČ 47674521, jako 
vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu,  ve znění dle přílohy č. 5
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2015 splněno

869/28/7/2015
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího 
podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I -
Město, který je součástí pozemku p.č. 1981/16,  v k.ú. Přerov (Jasínkova 4).  
Část: 1.
uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 30.7.2012 na prostor 
sloužící podnikání v objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
který je součástí pozemku p.č. 1981/16,  v k.ú. Přerov, o celkové výměře 87,86 m2, (Jasínkova 4) 
uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Pavlou Nelešovskou, místem 
podnikání Přerov III – Lověšice, Družstevní 238/47, IČ 88825701, jako nájemcem, ke dni 30.11.2015, 
ve znění dle přílohy
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 11. 2015 splněno
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870/28/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 4888/11, v k.ú. Přerov, v 
majetku statutárního města Přerova – schválení dodatku č. 1  ke smlouvě o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti. 
Část: 1.
uzavření dodatku č.1 ve znění přílohy č.3 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -
služebnosti, kterou dne 23.5.2015 uzavřely Statutární město Přerov  jako budoucí povinný z věcného 
břemene – služebnosti a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, 
zastoupená na základě plné moci společností ELPREMONT elektromontáže s.r.o., se sídlem ČSA 
961, 783 53Velká Bystřice, IČ 26871891 jako budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti, 
kterým se rozšiřuje věcné  břemeno – služebnost o pozemek. p.č. 4888/11 v k.ú. Přerov. V jiném se 
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  - služebnosti nemění
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 20. 11. 2015 trvá

871/28/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5466/293, 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 pozemků 
p.č.  5466/293, v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6114-4/2015, 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 - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem,   jako 
povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene bude    uzavřena na dobu neurčitou za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 455-022/2015, ve výši 1.380,- Kč, včetně DPH. Oprávněný 
uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí. Smlouva bude uzavřena ve znění 
přílohy č. 4
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 20. 11. 2015 trvá

872/28/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 6706/1, v k.ú. Přerov, v majetku 
statutárního města Přerova.  
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene –
služebnosti 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 zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení NN k  tíži pozemků 
p.č. 6706/1,  v k.ú. Přerov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
– služebnosti. 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 - služebnosti na straně jedné  a  
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly IČ 24729035, jako 
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budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. Smlouva o smlouvě budoucí  o zřízení 
věcného břemene – služebnosti  bude uzavřena ve znění přílohy č. 3.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinném z věcného břemene -
služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku 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. 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: 20. 11. 2015 trvá

873/28/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 4957/3, v k.ú. Přerov,  v majetku
statutárního města Přerova.  
Část: 1.
schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
– služebnosti zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN, přípojkovou 
kabelovou skříň 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 rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy – podzemního kabelového 
vedení NN a přípojkové kabelové skříně k  tíži pozemku p.č. 4957/3  v k.ú. Přerov, ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a 
uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. 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 - služebnosti na straně jedné  a  společností ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene na straně druhé. Smlouva o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene – služebnosti  bude 
uzavřena ve znění přílohy č. 3.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému  z věcného břemene -
služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku 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. 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: 20. 11. 2015 trvá
Z důvodu, že se RM neusnesla, bude opětovně předloženo orgánům k projednání.
- Návrh na vypuštění ze sledování
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874/28/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5372, v k.ú. Přerov, v majetku 
statutárního města Přerova.  
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene –
služebnosti zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN, přípojkovou 
kabelovou skříň 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 a přípojkové kabelové skříně k  tíži pozemku p.č. 5372 v k.ú. Přerov, ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 
24729035 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. 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 - služebnosti na straně jedné  a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly IČ 24729035, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene na straně druhé. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti  bude uzavřena ve znění přílohy č. 3.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného břemene -
služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku 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. 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: 20. 11. 2015 trvá

875/28/7/2015
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov. 
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu na pozemku p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov mezi statutárním 
městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a fy SONOT, 
a.s., se sídlem Údolní 388/8,60200,Brno, IČ: 27749045 jako žadatelem dle přílohy č. 1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 trvá

879/28/9/2015
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS
Část: 5.
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 17 (1+0), o ploše 32,32 m2 v domě zvláštního 
určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku parc. č. 3456, v k.ú. Přerov, Fügnerova, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5) s 
paní M. L.,  za nájemné ve výši 1 147,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou do 31.5.2016 s možností 
prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb



8

T: 31. 12. 2015 trvá

880/28/9/2015
Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona 
Část: 2.
vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská 
pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - všem... osobám a osobám s nimi společně 
posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 19. 10. 2015 splněno

884/28/10/2015
Podněty a připomínky z  10. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Část: 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 10. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova
O: Puchalský Vladimír, primátor města Přerova
T: 6. 11. 2015 splněno

909/29/7/2015
Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
2790/1 v k.ú. Přerov.
Část: 
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2790/1, ost. plocha, o výměře 74 m2, v k.ú. Přerov 
mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a manželi J. a V. N., jako nájemci, ve znění dle 
přílohy č. 1. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného 
bude dle vnitřního předpisu č. 7/09 činit 1,- Kč/m2/rok, tj. 74,- Kč/rok.  Účelem nájmu bude využití 
části pozemku jako okrasná zahrada a k provádění údržby pozemku sečením trávy
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 11. 2015 trvá

910/29/7/2015
Nájem/pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
263 v k.ú. Předmostí.
Část: 1.
uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 14.11.2011 na část 
pozemku p.č. 263, ovocný  sad, o výměře 314 m2, v k.ú. Předmostí uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem, jako pronajímatelem a J. V., jako nájemcem, ke dni 30.11.2015, ve znění dle přílohy
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 11. 2015 trvá

911/29/7/2015
Nájem nemovité věci ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Část: 
uzavření nájemní smlouvy mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, jako pronajímatelem 
a statutárním městem Přerov jako nájemcem na nájem pozemku p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 777 m2 v k.ú. Přerov, ve znění dle přílohy č. 1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 11. 2015 splněno



9

912/29/7/2015
Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města  Přerova – koeficient Rady města 
Přerova  - Kmr pro rok 2016 ve smyslu vnitřního předpisu č.7/09
Část: 
ve smyslu čl. X odst.1 vnitřního předpisu č.7/09  - Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro 
rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních úkonech, 
koeficient Rady města Přerova pro r.2016 ve výši  Kmr=1,0
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 10. 2015 splněno

915/29/7/2015
Posouzení zdravotního stavu dřevin v areálech MŠ a ZŠ
Část: 2
Odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit v objektech MŠ a ZŠ realizaci navržených 
opatření
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 3. 2016 trvá

918/29/8/2015
Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním 
městem Přerovem  
Část: 
s přijetím nepeněžitých darů 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: 15. 11. 2015 splněno

919/29/8/2015
Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – převod finančních prostředků 
mezi fondy příspěvkové organizace
Část: 
převod finančních prostředků ve výši 500 000,- Kč z rezervního fondu Zařízení školního stravování 
Přerov, Kratochvílova 30, příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem do fondu 
investic této organizace
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 15. 11. 2015 splněno

920/29/9/2015
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
Část: 15.
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 1 (2+1), o ploše 73,50 m2, v domě č. p. 2491, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť II, č. 
o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 15) s nezl. P. Č., zastoupenou opatrovníkem J. Č., oba 
bytem , za nájemné ve výši 1 487,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno 
o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 15, na dobu určitou do 31. 5. 2016 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. 12. 2015 trvá
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921/29/10/2015
Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem 
Přerovem
Část: 
s účinností od 01. 11. 2015 úpravu platového tarifu a příplatku za vedení ředitelům příspěvkových 
organizací, zřízených statutárním městem Přerovem, dle vládou schváleného nařízení vlády, kterým se 
mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě a za předpokladu 
zveřejnění novely dotčeného nařízení vlády ve Sbírce zákonů České republiky
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 10. 2015 splněno

925/29/10/2015
Zásady pro udělování čestného občanství města Přerova
Část: 
Kanceláři primátora, aby ve spolupráci s Komisí pro cestovní ruch a kulturu zpracovala návrh Zásad 
pro udělování čestného občanství města Přerova a předložila jej k projednání na lednové zasedání 
Rady města Přerova
O: Novotná Daniela, vedoucí odboru Kanceláře primátora
T: 7. 1. 2016 trvá

930/29/11/2015
Podnět náměstka primátora Ing. Petra Měřínského
Část: 
Odboru správy majetku a komunálních služeb zajistit přeměnu zóny před pasáží opět na parkoviště
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: návrh na stanovení termínu: 30.6.2016 trvá

931/29/11/2015
Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého
Část: 
Odboru koncepce a strategického rozvoje pořízení projektové dokumentace na opravu smuteční síně 
na Městském hřbitově v Přerově
O: Gala Pavel, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje


