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Seznam úkolů
30. – 31. schůze Rady města Přerova 

934/30/4/2015
Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s. 
Část: 2)
pověřit náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1) 
návrhu na usnesení včetně jeho podpisu
O: Řezáčová Eva, vedoucí Odboru ekonomiky
T: 31. 12. 2015 trvá

958/30/7/2015
Nebytové prostory č. 555/5 ve stavbě pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 
16), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov
Část: 1.
Odboru správy majetku a komunálních služeb vytvořit podmínky do 31.12.2016 k přestěhování 
evidenčně správních agend, dopravně správních agend z nebytového prostoru č. 555/5 ve stavbě pro 
administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16) do jiných prostor ve vlastnictví Města Přerova
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2016 trvá

962/30/7/2015
Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - prostor v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 387,  příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 2152/2, v k.ú. Přerov (Čechova 43). 
Část: 1.
uzavření smlouvy o výpůjčce na prostory, výjma místnosti č. 028  o výměře  9 m2 v 1. PP,  v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 387, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2152/2, 
zast.pl.  a nádvoří, v k.ú. Přerov, (Čechova 43) mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a ČR 
- Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje,  se sídlem Olomouc,  tř. Kosmonautů 189/10, 
jako vypůjčitelem, ve znění dle přílohy. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 1 měsíc. Účelem výpůjčky bude využití prostor pro provozování výcviku policistů Krajského 
ředitelství policie Olomouckého kraje.  Náklady na energie nebudou hrazeny
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 11. 2015 splněno

965/30/7/2015
Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – osobního 
automobilu ŠKODA Sedan.
Část: 1.
uzavření kupní smlouvy na movitou věc – osobní automobil Škoda Fabia Sedan, inv. č. 442-
00004579, z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti Menšík CAR SERVICES 
s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Za mlýnem 1291/53, IČ 01538403, za kupní cenu v místě a čase 
obvyklou 20.000,-Kč, ve znění dle přílohy
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 11. 2015 splněno
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966/30/7/2015
Úplatný převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova.
Část: 1.
úplatný převod movitých věcí uvedených v důvodové zprávě z vlastnictví M.V., do vlastnictví 
statutárního města Přerova  za kupní cenu ve výši 6.250,-Kč, ve znění dle přílohy s tím, že součástí 
kupní smlouvy je  dohoda o úhradě pohledávek a pohledávka evidovaná za dlužníkem M.V.  ve výši 
6.250,-Kč bude zcela započtena do kupní ceny
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 11. 2015 splněno

967/30/7/2015
Úplatný převod movité věci do vlastnictví statutárního města Přerov –  zahradního 
traktoru-sekačky zn. Castel Garden S.P.A.
Část: 1.
úplatný převod movité věci - zahradního traktoru-sekačky, zn. Castel Garden S.P.A., typ TCP 102-
TwinCut plus, ident.č. 1194-E1, dle přílohy č. 1, z vlastnictví spolku TJ Sokol Újezdec, se sídlem 
Přerov VI - Újezdec, Újezdec 314, IČ 60782129, do vlastnictví statutárního města Přerov, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 18.300,-Kč (včetně DPH), ve znění dle přílohy - kupní smlouvy
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 11. 2015 splněno

970/30/7/2015
Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - sbírkové předměty ve 
Slavnostní zámecké síni přerovského zámku. 
Část: 1.
uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci - sbírkové předměty umístěné ve Slavnostní zámecké síni 
a předsálí Zámku Přerov mezi příspěvkovou organizací Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem 
Přerov I - Město, Horní náměstí 7, IČ 00097969, jako půjčitelem a statutárním městem Přerovem, jako 
vypůjčitelem, ve znění dle přílohy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, od 1.1.2016 
do 31.12.2016. Účelem výpůjčky bude využití movitých věcí za účelem výstavním v Slavnostní 
zámecké síni a v předsálí přerovského zámku
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 splněno

972/30/8/2015
Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů příspěvkovými 
organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem  
Část: 
s  přijetím peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy č. 1 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: 30. 11. 2015 splněno
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973/30/8/2015
Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady ZŠ Svisle
Část: 
jmenuje s účinností k 15. 11. 2015 do funkce členky školské rady při Základní škole Přerov, Svisle 13 
paní Mgr. Ladu Galovou
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 11. 2015 splněno

974/30/8/2015
Žádost o dotaci – KBC Přerov
Část: 
neschválit poskytnutí dotace subjektu KBC Přerov, IČ: 70868549, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Velká Dlážka 1, na náklady klubu spojené s účastí na Mistrovství Evropy asociace WKF v Maďarsku, 
konaného ve dnech 03. – 08. 11. 2015
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 11. 2015 splněno

975/30/8/2015
Partnerství statutárního města Přerova a Základní školy Přerov, Želatovská 8 v rámci 
projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzva č. 02_15_007 
Inkluzivní vzdělávání
Část: 1.
zapojení statutárního města Přerov a Základní školy Přerov, Želatovská 8 jako partnerů projektu 
„Inkluzivní vzdělávání – Přerov 2016+“ předkládaného žadatelem Univerzitou Palackého v Olomouci, 
Pedagogickou fakultou, IČ: 61989592, se sídlem Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, v rámci 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – výzva č. 02_15_007, Inkluzivní vzdělávání. 
Účelem projektu je rozvoj a podpora inkluzivního vzdělávání na základních školách zřizovaných 
statutárním městem Přerovem v letech 2016 – 2019
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2016 trvá

976/30/9/2015
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 5 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: 16. 11. 2015 splněno

977/30/9/2015
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerov pro období let 2016 - 2019
Část: 
schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území města Přerova pro období let 2016 -
2019
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2015 trvá
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978/30/9/2015
Objekt Chemik (Velké Novosady 13)
Část: 2.
odboru sociálních věcí a školství ve spolupráci s příslušnými odbory magistrátu a Sociálními službami 
města Přerova, p.o. předložit Radě města Přerova realizační záměr ke zprovoznění objektu Chemik 
(Velké Novosady 13) nejpozději od 1. 7. 2016 včetně vyhotovení stavebně technického posouzení 
objektu včetně odhadu nákladů na rekonstrukci a zároveň ukládá Odboru ekonomiky zajistit finanční 
prostředky na jeho vyhotovení
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: průběžně trvá

978/30/9/2015
Objekt Chemik (Velké Novosady 13)
Část: 3.
Odboru správy majetku a komunálních služeb jednat se stávajícím provozovatelem o zachování 
provozu do 1.7.2016

O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb; Pospíšilová 
Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 1. 7. 2016 trvá

985/30/11/2015
Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého
Část: 1.
Odboru řízení projektů a investic ve spolupráci s Odborem koncepce a strategického rozvoje připravit 
podklady k žádosti Regenerace panelového sídliště Přerov II - Předmostí - 10. etapa (Tyršova -
Teličkova)

O: Pinkasová Ivana, vedoucí odboru PRI
T: 30. 11. 2015 trvá
Příprava pokračuje ve spolupráci s Odborem koncepce a strategického rozvoje. Žádost 
o dotaci by měla být v termínu podána.

989/31/4/2015
Obecně závazná vyhláška č.../2015, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů
Část: 2.
náměstkovi primátora panu Pavlu Košutkovi, aby ve spolupráci s Odborem správy majetku a 
komunálních služeb a Odborem stavebního úřadu a životního prostředí předložil nejpozději do 31. 12. 
2016 nový koncept nakládání s odpadem na území města Přerova
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb; Juliš Pavel, 
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
T: 31. 12. 2016 trvá
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997/31/7/2015
Smlouva o poskytnutí dotace – úhrada nákladů na hospodaření v lesích
Část: 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s obsahem předložené smlouvy, která tvoří přílohu, 
ve výši 382 820,00 Kč mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460 jako 
poskytovatelem a Statutárním městem Přerov jako žadatelem o úhradě nákladů na hospodaření            
v lesích na území Olomouckého kraje
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 13. 12. 2015 splněno

1011/31/8/2015
Úplatný převod a nájem nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1195 v k.ú. Žeravice.  
Část: 2.
schválit uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě  nájemní smlouvy uzavřené dne 
4.6.2012 na nájem části pozemku p.č. 1195, zahrada, o výměře 780 m2 v k.ú. Žeravice mezi 
statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem P.H. (jako nájemcem) ve znění dle přílohy 
2.
Nájem bude ukončen dohodou ke dni 31.12.2015
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 trvá

1011/31/8/2015
Úplatný převod a nájem nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 1195 v k.ú. Žeravice.  
Část: 3.
pověřit náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 2. návrhu 
na usnesení včetně jeho podpis
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 trvá

1018/31/8/2015
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího 
podnikání  v objektu jiná stavba č.p. 2822, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
který je součástí pozemku p.č. 4293/44,  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48).  
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v objektu jiná stavba č.p.2822, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 4293/44,  v k.ú. Přerov, (Velká Dlážka 48) 
o celkové výměře 135,08 m2  mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a  Jiřinou 
Netopilovou, místem podnikání Přerov II – Předmostí, Teličkova 3/3, IČ 76305686, jako nájemcem, 
ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, nejdéle do doby 30.6.2016, s účinností od 
1.1.2016. Výše nájemného bude činit 74.294,-Kč/rok (bez DPH), tj. 550,-Kč/m2/rok. Nájemné za 
zařizovací předměty - 11 termoregulačních ventilů bude činit 55,-Kč/měsíc a za 11 rozdělovačů 
topných nákladů 47,-Kč/měsíc. Účelem nájmu bude využití prostoru jako prodejna potravin a opravna 
obuvi. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 splněno
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1019/31/8/2015
Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části pozemkup.č. 1019/12 
v k.ú. Přerov 
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem Přerov (jako 
pronajímatelem a vlastníkem pozemku) a společností HyperCube a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, V 
Štíhlách 2051/4, PSČ: 142 00 (jako nájemcem a stavebníkem) ve znění dle přílohy č. 1. Předmětem 
smlouvy je nájem části pozemku p.č. 1019/12, ostatní plocha, o výměře 6 m2 v k.ú.Přerov. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 29 dnů. Nájemné bude činit 4.672,- Kč, navýšené o příslušnou 
sazbu DPH. Účelem nájmu je umístění dočasného objektu přenosného promostojanu LEO Express 
HyperCube. Součástí smlouvy je ujednání, kterým statutární město Přerov udělí souhlas s umístěním 
stavby na předmětné části pozemku
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 15. 12. 2015 trvá

1020/31/8/2015
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerova – části pozemku p.č.  
2790/1, v k.ú. Přerov, o výměře 35 m2.
Část: 1
s převedením nájemní smlouvy ze dne 23.6.2009 na  část pozemku p.č. 2790/1 , v k.ú. Přerov, o 
výměře 35 m2, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Milanem Kubáčem, 
místo podnikání Kosmákova 6, 750 020 Přerov, IČ 42963231 jako nájemcem na základě dohody o 
postoupení práv a povinností, která bude uzavřena mezi  statutárním městem Přerovem  jako 
pronajímatelem, Milanem Kubáčem, místo podnikání Kosmákova 6, 750 020 Přerov, IČ 42963231 
jako nájemcem a Remorte s.r.o., se sídlem Heřmanova 61, 170 00 Praha 7 Holešovice, IČ 01917421 
jako postupníkem. Dohoda o postoupení práv a povinností  bude uzavřena ve znění přílohy 2
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 splněno

1022/31/8/2015
Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 
4811/3,  v k.ú. Přerov.
Část: 1.
uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 4811/3, ost. pl., manipulační plocha, o výměře 0,4 
m2, v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a společností Prague International 
Marathon spol. s r.o., se sídlem Praha 7, Františka Křížka 11, IČ 63673738, jako vypůjčitelem, ve 
znění dle přílohy. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem 
výpůjčky bude umístění informační cedule k projektu FreeRun

O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 trvá

1023/31/8/2015
Zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku statutárního města Přerova.
Část: 
zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene umístit a provozovat  
stavbu lávky  přes Bečvu U tenisu v Přerově dotčenou pozemky p.č.  2637/2, ost. plocha,  p.č. 2637/3, 
ost. plocha,  p.č. 5009/1, ost. plocha a p.č. 6855, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vše v 
k.ú. Přerov dle přílohy. 
Věcné břemeno  bude spočívat  v povinnosti strpět a umožnit  oprávněnému a jím pověřeným třetím 
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osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby,  včetně 
případné rekonstrukce a odstranění stavby „Lávka přes Bečvu U tenisu v Přerově“  k tíži pozemku p.č. 
2637/2, ost. plocha,  p.č. 2637/3, ost. plocha,  p.č. 5009/1, ost. plocha a p.č. 6855, koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené, vše v k.ú. Přerov,  a to ve prospěch  statutárního města Přerova.

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou. Právo odpovídající služebnosti se 
zřizuje úplatně, v jednorázové splátce, která je zjištěna podle platných cenových předpisů ve smyslu § 
16b  zákona 151/1997 Sb., ve znění pozdějších novel, a to výnosovou metodou jako pětinásobek 
ročního užitku (analogicky podle Cenové mapy pronájmu pozemků Povodí Moravy, s.p., na částku 
17,30 Kč/m2 za kalendářní rok) na částku celkem 64.356,00 Kč. K hodnotě služebnosti bude 
připočtena příslušná sazba DPH. 
Rozsah věcného břemene - služebnosti je vyznačen geometrickým plánem č.  6214-65/2015 
vypracovaným společností Geprois s.r.o.
Oprávněný  uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru 
nemovitostí
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 trvá

1024/31/8/2015
Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 5215/5, p.č. 5215/37, oba v k.ú. Přerov, v 
majetku statutárního města Přerova.   
Část: 1.
zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat 
distribuční soustavu plynárenského zařízení - STL plynovod, včetně ochranného pásma a s tím 
spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 
třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, 
včetně případné rekonstrukce a odstranění  k tíži pozemků  p.č.  5215/5, p.č. 5215/37, oba v k.ú. 
Přerov, v rozsahu dle geometrických plánů č. 6055-30227/2014, č. 6159-30227/2015, a to ve prospěch 
společnosti  RWE GasNet s.r.o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, 
zastoupené na základě plné moci   společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 
499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311.Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu 
neurčitou za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2015/202. Smlouva  o zřízení věcného břemene 
– služebnosti  bude uzavřena ve znění přílohy č. 2
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 1. 2016 trvá

1025/31/8/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 526/5, v k.ú. Předmostí, v 
majetku statutárního města Přerova.  
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení 22 
kV, provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace 
nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění k  tíži pozemku p.č. 526/5, v k.ú. Předmostí, v 
rozsahu dle geometrického plánu č. 1142-411-115/2014, 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 - 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 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, jako investorem, bude uzavřena 
na dobu neurčitou za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2015/VB/Př-009/S.I-55, ve výši 
14.010,- Kč, včetně DPH. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene – služebnosti bude 
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investorem uhrazena povinnému. Investor uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí. Smlouva bude uzavřena ve znění přílohy č. 4. 
V souladu s ust. § 3a zákona č. 416/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů má povinný právo na 
vrácení zřízených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu zřízení a to stavby „Silnice I/55 
Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov - Předmostí“,   do 5 let od uzavření smlouvy. Toto právo 
musí povinný uplatnit písemně u investora. Zřízená práva budou následně Povinnému vrácena po 
vrácení ceny za zřízení věcného břemene
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 1. 2016 trvá

1026/31/8/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4135/10, p.č. 6633/2, p.č. 
7279/5, vše v k.ú. Přerov.
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení 22 
kV, provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace 
nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění  k tíži pozemků p.č. 4135/10, p.č. 6633/2, p.č. 
7279/5, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6047-411-115/2014,  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 - 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 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, jako investorem, bude uzavřena 
na dobu neurčitou za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2015/VB/Př-010/S.I-55, ve výši 
8.080,- Kč, včetně DPH. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene – služebnosti bude  
investorem uhrazena povinnému. Investor uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí.  Smlouva bude uzavřena ve znění přílohy č. 4.
V souladu s ust. § 3a zákona č. 416/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů má povinný právo na 
vrácení zřízených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu zřízení a to stavby „Silnice I/55 
Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov - Předmostí“,   do 5 let od uzavření smlouvy. Toto právo 
musí povinný uplatnit písemně u investora. Zřízená práva budou následně Povinnému vrácena po 
vrácení ceny za zřízení věcného břemene
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 1. 2016 trvá

1027/31/8/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4117, p.č. 4118, p.č. 5097, p.č. 
6588/1, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit, 
provozovat, udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení, provádět na podzemním 
komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti k  tíži 
pozemků  p.č. 4117, p.č. 4118, p.č. 5097, p.č. 6588/1, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 6044-461-115/2014, a to ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura,  a.s., 
se sídlem Olšanská 6, Žižkov, 130 00  Praha 3, IČ 04084063.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem,     jako 
obtíženým z věcného břemene a Česká telekomunikační  infrastruktura,  a.s., se sídlem Olšanská 6, 
Žižkov, 130 00  Praha 3, IČ 04084063, jako oprávněným z věcného břemene a Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, jako 
stavebníkem, bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 
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2015/VB/Př-011/S.I-55, ve výši 15.750 ,- Kč, včetně DPH. Jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene – služebnosti bude stavebníkem uhrazena povinnému. Stavebník 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: 31. 1. 2016 trvá

1028/31/8/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 6552/22,  p.č.6568/11, oba v 
k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat vodovodní  potrubí DN 100, a s tím spojeného omezení, spočívajícího v právu chůze a 
jízdy spočívající ve vstupu, vjíždění všemi dopravními prostředky a stavebními mechanismy  v 
souvislosti s opravami, údržbou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti vodovodu a likvidaci potrubí 
k  tíži pozemků  p.č.  6552/22,  p.č.6568/11, oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 
6051-313-115/2014, a to ve prospěch společnosti  Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem 
Šířava 21, 750 02  Přerov, IČ 47674521.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem,     jako 
povinným z věcného břemene a Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02  
Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z věcného břemene a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, jako investorem, bude uzavřena 
na dobu neurčitou za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2015/VB/Př-012/S.I-55, ve výši 24.820 
,- Kč, včetně DPH. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene – služebnosti bude investorem 
uhrazena povinnému. Investor 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: 31. 1. 2016 trvá

1029/31/8/2015
Vypořádání  majetkoprávních vztahů v souvislosti s investiční akcí "Oprava  zábradlí 
mostu přes Strhanec u  garáží v Přerově u zemědělské školy ".
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p.č.  6849/13,  vodní plocha, o výměře 142 m2, v 
k.ú. Přerov, obec Přerov mezi Povodím Moravy, s.p. IČ 70890013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, 
jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem, ve znění dle přílohy, za účelem 
provedení stavby „Oprava  zábradlí mostu přes Strhanec u garáží v Přerově u zemědělské školy". 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, ode dne protokolárního předání staveniště do dne 
dokončení stavby a následného majetkoprávního vypořádání, tj. do dne vkladu práva věcného břemene 
- služebnosti do katastru nemovitostí, maximálně však na dobu 5 let.
Nájemné je stanoveno dohodou smluvních stran ve výši 17,30Kč/m2/rok, tj. 15.137,50 Kč/rok
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 12. 2015 trvá

1029/31/8/2015
Vypořádání  majetkoprávních vztahů v souvislosti s investiční akcí "Oprava  zábradlí 
mostu přes Strhanec u  garáží v Přerově u zemědělské školy ".
Část: 2.
zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit, umístit a 
provozovat stavbu "Oprava  zábradlí mostu přes Strhanec u garáží v Přerově u zemědělské školy " na 
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pozemku  p.č. 6849/13, vodní plocha, v k.ú. Přerov dle přílohy č.1. Věcné břemeno v sobě zahrnuje 
také právo vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených třetích osob na zatíženou nemovitost, za 
účelem zajišťování provádění údržby, kontroly a oprav, či  odstraňování stavby "Oprava zábradlí 
mostu přes Strhanec u garáží v Přerově u zemědělské školy ", a to ve prospěch  statutárního města 
Přerov.

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, v jednorázové splátce, která bude vypočtena výnosovou 
metodou jako pětinásobek ročního užitku (ročního nájemného) vynásobeného rozsahem věcného 
břemene. Úhrada bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.

Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerov jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene na straně jedné a společností  Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11, PSČ 601 
75,  IČ 70890013, jako budoucím povinným z věcného břemene na straně druhé.

Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 dnů  ode dne, kdy bude zaměřena 
stavba a budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude  zaměřen rozsah věcného 
břemene  na výše uvedených pozemcích, avšak nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního 
souhlasu.

Budoucí oprávněný  uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní 
poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí

O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 12. 2015 trvá

1030/31/8/2015
Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí „ Umístění kabelu pro VO 
Přerov-Osmek – u zemědělské školy“. 
Část: 1.
uzavření nájemní  smlouvy na nájem části pozemku  p.č.  5115/1,  ost. plocha o  18 m2, v k.ú. Přerov 
mezi Olomouckým krajem,  IČ 60609460, se sídlem Krajského úřadu v Olomouci-Hodolanech, 
Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 
organizací, IČ  70960399, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, jako pronajímatelem a 
statutárním městem Přerovem jako nájemcem, ve znění dle přílohy. 
Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31.12.2017. Výše úhrady nájemného bude stanovena dle 
Cenového věstníku MF č.1/2014, kde je uvedena maximální výše nájemného pro lokalitu Přerov ve 
výši 40,- Kč/m2/rok, celková výměra předmětu nájmu je 18 m2, tedy celkem 720,- Kč/rok (40,-
kč/m2/rok x 18 m2).
Účelem nájmu bude  umístění kabelu pro VO do tělesa silnice III/04724 v rámci akce „Přerov-Osmek-
U zemědělské školy“
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 12. 2015 trvá

1030/31/8/2015
Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí „ Umístění kabelu pro VO 
Přerov-Osmek – u zemědělské školy“. 
Část: 2.
zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene založit  veřejné 
osvětlení  do tělesa silnice III/04724 v rámci akce „Přerov-Osmek-U zemědělské školy“ .  

Věcné břemeno  bude spočívat  v povinnosti strpět a umožnit  oprávněnému a jím pověřeným 
třetím osobám  strpět provádění veškerých oprav a běžné údržby zemního kabelu a sloupu VO k tíži 
pozemku  p.č.  5115/1, ostatní  plocha, v rozsahu uvedeném v situačním nákrese  v k.ú. Přerov, a to ve 
prospěch  statutárního města Přerova.Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu 
stanovenou znaleckým posudkem.  Nedosáhne-li výpočet náhrady částky 1000,- Kč,  je stanovena  
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náhrada za zřízení služebnosti v minimální výši 1000,-  Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH.

Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene na straně jedné a Olomouckým krajem,  IČ 60609460, se sídlem Krajského úřadu v 
Olomouci-Hodolanech, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, zastoupený Správou silnic Olomouckého 
kraje, příspěvkovou organizací, IČ  70960399, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, jako 
budoucím povinným z věcného břemene na straně druhé.

Budoucí oprávněný  uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, 
znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru 
nemovitostí
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 12. 2015 trvá

1032/31/8/2015
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4946/1 v k.ú. Přerov-zateplení 
bytového domu č.p. 49
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu ,,Regenerace a revitalizace bytového domu, Mervatova 
49/3" na pozemku p.č. 4946/1 v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 
pozemku a Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 49, Mervartova 3 v Přerově, se sídlem Přerov, 
Mervartova 49/3, IČ: 29462134, jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 29. 2. 2016 trvá

1033/31/8/2015
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. v k.ú. Lýsky-zateplení RD p.č. , ul. 
Dědina, Přerov IX-Lýsky
Část: 1.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu ,,Snížení energetické náročnosti RD, Dědina, Přerov IX-
Lýsky, 75 124 Přerov", na pozemku p.č. v k.ú. Lýsky mezi statutárním městem Přerov, jako 
vlastníkem pozemku a p. F.M. jako žadatelem ve znění dle přílohy 1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb; 
T: 29. 2. 2016 trvá

1034/31/9/2015
Úprava platů ředitelů 
Část: 
s účinností od 01. 12. 2015 úpravu příplatku za vedení ředitelů základních škol zřízených statutárním 
městem Přerovem, dle Vnitřního předpisu č. 2/2007 Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol                 
a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu 
uvedeném v důvodové zprávě
O: Pospíšilová Romana, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 11. 2015 splněno
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1035/31/9/2015
Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním 
městem Přerovem  
Část: 
s přijetím nepeněžitého daru 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. 12. 2015 trvá

1036/31/10/2015
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
Část: 19.
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení - bezbariérovému bytu v Přerově, v domě 
s pečovatelskou službou v Přerově, Jižní čtvrť I/25, s paní L.L.
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 1. 2016 trvá

1037/31/10/2015
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 8 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: 30. 11. 2015 splněno

1044/31/11/2015
Podněty a připomínky z  11. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Část: 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 11. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova
O: Puchalský Vladimír, primátor města Přerova
T: 11. 12. 2015 splněno


