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Seznam úkolů
32. schůze Rady města Přerova

1053/32/4/2015
Přerovská rozvojová, s. r. o. - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci  
Část: 4)
pověřit náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1. a 
2. návrhu na usnesení včetně jejího podpisu
O: Řezáčová Dagmar, vedoucí odboru ekonomiky
T: 31. 12. 2015 splněno

1064/32/7/2015
Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 5730 v k.ú. Přerov.
Část: 2.
uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a  J.V.,  jako nájemcem, ve 
znění přílohy č. 1, kterou bude ke dni 31.12.2015 ukončen nájemní vztah k části pozemku p.č. 5730, 
ost. plocha, o výměře 100 m2, v k.ú. Přerov, založený nájemní smlouvou uzavřenou mezi 
pronajímatelem a nájemcem dne  16.5.1994, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.12.1997, dodatku č. 2 ze 
dne 28.3.2001, dodatku č. 3 ze dne 2.8.2001 a dodatku č. 4 ze dne 8.12.2003
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 splněno

1076/32/7/2015
Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  - nájem části pozemku 
p.č  4293/1 a p.č. 5196/1, oba v k.ú. Přerov.
Část: 1. 
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č  4293/1, o výměře 1 m2 a na část pozemku p.č. 5196/1, 
o výměře 1 m2, oba v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a 
společností  FUDENCIA s.r.o., se sídlem 9. května 880/42, Přerov, IČ 29385385, jako nájemcem, ve 
znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše úhrady 
bude činit  1.576,-Kč/rok/1ks vývěsní skříňky, tj. 3 052- Kč/rok za dvě vývěsní skříňky (dle vnitřního 
předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude využití částí pozemků k umístění vývěsní skříňky pro smuteční 
oznámení
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 splněno

1077/32/7/2015
Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 30/7 v 
k.ú. Předmostí
Část: 1.
nájem části pozemku p.č. 30/7, ostatní plocha, o výměře 18 m2 v k.ú. Předmostí a uzavření nájemní 
smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a Konvička služby s.r.o., se sídlem 
Přerov, Malá Dlážka 14 (jako nájemcem) ve znění dle přílohy č. 1.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 1.1.2016 do 30.6.2017, výše nájemného bude 
činit 450,- Kč, t.j. 25,- Kč/m2/rok. Účelem nájmu je umístění části stavby "Přestavba kina Panorama 
na polyfunkční dům". Součástí ujednání nájemní smlouvy je úhrada za bezesmluvní užívání pozemku 
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od 12.7.2012 do 31.12.2015
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 splněno

1078/32/7/2015
Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – dohoda o skončení nájmu 
k části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně 
Část: 1.
uzavření dohody o skončení nájmu částí pozemku p.č. 760/1, ovocný sad, o výměře 70 m2 v k.ú. 
Čekyně mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem J. D. (jako nájemcem) ve 
znění dle přílohy č. 1. Nájem vznikl na základě  nájemní smlouvy uzavřené dne 7.10.1999, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 28.3.2001 a dodatku č. 2 ze dne 15.12.2003 a bude ukončen dohodou ke dni 
31.12.2015
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 splněno

1079/32/7/2015
Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
1961/1, pozemku p.č. 1961/2, pozemku p.č. 1961/4, části pozemku p.č. 1981/1, části 
pozemku p.č. 1981/37, části pozemku p.č. 1981/48 a části pozemku p.č. 4986/1 vše v k.ú. 
Přerov                                                                                                                                                                          
Část: 1.
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 23.6.2015 mezi statutárním městem Přerov 
(jako pronajímatelem) a společností GALERIE Přerov s.r.o., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, 
IČ: 292 87 138 (jako nájemcem) ve znění dle přílohy č. 1.
Dodatkem se  z předmětu nájmu vyjímají části pozemku p.č. 1691/1 o výměře 2309 m2 a část 
pozemku p.č. 1961/2 o výměře 3775 m2 (dnes v katastru nemovitostí vedeno jako p.č. 1961/2 o 
výměře 6084 m2) a pozemek p.č. 1961/4 o výměře 958 m2 vše v k.ú. Přerov a upravuje se výše 
nájemného. 
Součástí ujednání dodatku č. 1 je ustanovení o vrácení poměrné části  nájemného uhrazeného za 
užívání pozemků p.č. 1961/2 a p.č. 1961/4 za období od 2.11.2015 do data účinnosti tohoto dodatku č. 
1. 
V ostatním se ujednání smlouvy nemění

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

1080/32/7/2015
Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -
Město                                                                                                                                                                                         
Část: 1.
odvolání výpovědi z nájmu a výpůjčky založených nájemní smlouvou a smlouvou o výpůjčce 
uzavřenou dne 28.12.2012, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 24.9.2014 mezi statutárním městem 
Přerov (jako pronajímatelem) a společností První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 56, IČ: 
29446635 (jako nájemcem). Výpověď byla doručena nájemci dne 29.9.2015
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 splněno
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1080/32/7/2015
Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -
Město                                                                                                                                                                                         
Část: 2.
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě a smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 28.12.2012, ve znění 
dodatku č. 1 uzavřeného dne 24.9.2014 mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a 
společností První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 56, IČ: 29446635 (jako nájemcem) ve 
znění přílohy č. 1. Dodatkem č. 2 se mění doba nájmu z neurčité na určitou do 31.12.2016 a vyjímá se 
ustanovení týkající se souhlasu s prováděním investic na předmětu nájmu a započtení skutečně 
vynaložených nákladů na provedení těchto investic
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 splněno

1081/32/7/2015
Nájem nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1195 v 
k.ú. Žeravice.  
Část: 1.
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 1.
Nájem bude ukončen dohodou ke dni 31.12.2015 za podmínky schválení úplatného převodu části 
pozemku p.č. 1195, zahrada, o výměře 780 m2 v k.ú. Žeravice mezi statutárním městem Přerov (jako 
prodávajícím) a panem P.H. (jako kupujícím) na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 
14.12.2015, uzavření kupní smlouvy a splnění platebních podmínek uvedených v této smlouvě
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 splněno

1083/32/7/2015
Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě se spol. Televize Přerov s.r.o. na nájem prostoru 
sloužícího podnikání ve stavbě občanského vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k 
části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov
Část: 1.
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě, kterou dne  8.2.2012 uzavřely statutární město Přerov jako 
pronajímatel a společnost Televize Přerov s.r.o., IČ 28624882, se sídlem U Bečvy 2883/2, Přerov, 
jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.12.2012, dodatku č. 2 ze dne 17.1.2013 a dodatku č. 3 ze 
dne 20.12.2013, na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 205,47 m2 ve stavbě 
občanského vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov, ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem č. 4 se mění s účinností od 
1.1.2016 mj. celková výměra předmětu nájmu z 205,47 m2 na 203,47 m2, výše nájemného z 82.188,-
Kč/rok navýšených o DPH v platné sazbě daně na 81.388,- Kč/rok navýšených o DPH v platné sazbě 
daně, doba nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2016 a opravuje výše veřejné podpory de 
minimis, kterou pronajímatel poskytl nájemci na základě nájemní smlouvy v letech 2012 - 2015
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 splněno
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1084/32/7/2015
Dodatky k nájemním smlouvám uzavřeným mezi statutárním městem Přerov a spol. 
Tovega Grand s.r.o., spol. ABS trading CZ s.r.o. a Renatou Rédrovou na nájem prostor 
sloužících podnikání v jiné stavbě č.p. 77 (Palackého 1), příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov
Část: 1.
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, kterou dne  29.11.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
29.9.2015, uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Tovega Grand s.r.o., IČ 
28647998, se sídlem Palackého 77/1, Přerov, jako nájemce na nájem prostoru sloužícího podnikání o 
celkové výměře 190,57 m2 v jiné stavbě č.p. 77 (Palackého 1), příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov, ve znění přílohy č. 1. Dodatkem č. 2 k 
nájemní smlouvě se mj. mění doba nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2016
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 splněno

1084/32/7/2015
Dodatky k nájemním smlouvám uzavřeným mezi statutárním městem Přerov a spol. 
Tovega Grand s.r.o., spol. ABS trading CZ s.r.o. a Renatou Rédrovou na nájem prostor 
sloužících podnikání v jiné stavbě č.p. 77 (Palackého 1), příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov
Část: 2.
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, kterou dne  29.11.2013 uzavřely statutární město Přerov 
jako pronajímatel a společnost ABS trading CZ s.r.o., IČ 26862999, se sídlem Dluhonská 1350/43, 
Přerov, jako nájemce na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 41,79 m2 v jiné stavbě 
č.p. 77 (Palackého 1), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. 
Přerov, ve znění přílohy č. 2. Dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě se mj. mění doba nájmu z doby 
neurčité na dobu určitou do 31.12.2016
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 splněno

1084/32/7/2015
Dodatky k nájemním smlouvám uzavřeným mezi statutárním městem Přerov a spol. 
Tovega Grand s.r.o., spol. ABS trading CZ s.r.o. a Renatou Rédrovou na nájem prostor 
sloužících podnikání v jiné stavbě č.p. 77 (Palackého 1), příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov
Část: 3.
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, kterou dne  30.4.2014 uzavřely statutární město Přerov jako 
pronajímatel a Renata Rédrová, IČ 02578671, s místem podnikání Palackého 356/34, Horní 
Moštěnice, jako nájemce na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 69,12 m2 v jiné 
stavbě č.p. 77 (Palackého 1), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 
v k.ú. Přerov, ve znění přílohy č. 3. Dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě se mění výše nájemného ze 
76.664,- Kč/rok na 93.213,- Kč/rok
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 splněno
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1085/32/7/2015
Dodatek k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a spol. VELUTOX s.r.o. 
na nájem prostoru sloužícího podnikání v jiné stavbě č.p. 1072 (Velká Dlážka 46), 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. 
Přerov
Část: 1.
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, kterou dne  21.3.2014 uzavřely statutární město Přerov jako 
pronajímatel a společnost VELUTOX s.r.o., IČ 02479575, se sídlem Hanácká 70/28, Přerov X-
Popovice, Přerov, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.5.2015, na nájem prostoru sloužícího 
podnikání o celkové výměře 129,06 m2 v jiné stavbě č.p. 1072 (Velká Dlážka 46), příslušné k části 
obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov, ve znění přílohy č. 1. 
Dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě se mj. mění doba nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 
31.12.2016

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

1086/32/7/2015
Dodatky k nájemním smlouvám mezi statutárním městem Přerov a Naděždou 
Vinklárkovou na nájem jednotek č. 2588/101 a č. 2588/102 v bytovém domě č.p. 2587, 
2588, 2589 (Klivarova 6, 4, 2), příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na 
pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov
Část: 1.
dodatek č. 1 k  nájemní smlouvě, kterou dne  29.3.2013 uzavřely statutární město Přerov jako 
pronajímatel a Naděžda Vinklárková, IČ 73015423, s místem podnikání Růžová 103/15, Přerov XI-
Vinary, Přerov, jako nájemce na nájem jednotky - jiného nebytového prostoru č. 2588/101 v 1. NP 
bytového domu č.p. 2587, 2588, 2589 (Klivarova 6, 4, 2), příslušného k části obce Přerov I-Město, 
postaveného na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov, ve znění přílohy č. 1. Dodatkem č. 1 k nájemní 
smlouvě se mj. mění doba nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2016
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 splněno

1086/32/7/2015
Dodatky k nájemním smlouvám mezi statutárním městem Přerov a Naděždou 
Vinklárkovou na nájem jednotek č. 2588/101 a č. 2588/102 v bytovém domě č.p. 2587, 
2588, 2589 (Klivarova 6, 4, 2), příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na 
pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov
Část: 2.
dodatek č. 1 k  nájemní smlouvě, kterou dne  29.3.2013 uzavřely statutární město Přerov jako 
pronajímatel a Naděžda Vinklárková, IČ 73015423, s místem podnikání Růžová 103/15, Přerov XI-
Vinary, Přerov, jako nájemce na nájem jednotky - jiného nebytového prostoru č. 2588/102 v 1. NP 
bytového domu č.p. 2587, 2588, 2589 (Klivarova 6, 4, 2), příslušného k části obce Přerov I-Město, 
postaveného na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov, ve znění přílohy č. 2. Dodatkem č. 1 k nájemní 
smlouvě se mj. mění doba nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2016
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2015 splněno
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1087/32/7/2015
Zřízení věcného břemene  - služebnosti na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova - na pozemku p.č. 5297/2 a p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov.
Část: 1.
zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat 
novou kabelovou přípojku  NNk umístěnou na pozemku p.č. 5291/117, v k.ú. Přerov u vjezdu areálu 
bývalých vojenských želátovských kasáren v k.ú. Přerov.  Věcné břemeno  bude zřízeno včetně 
ochranného pásma a s tím spojené omezení, spočívající 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  kabelové přípojky  k tíži pozemků p.č.  
5297/2 a p.č. 5290/103 ,  ost. plocha, v k.ú.  Přerov,  a to ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce,  
a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035.

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a 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 povinným z věcného 
břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce,  a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 
02, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé.

Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 90 pracovních 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  na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma.  
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 splněno

1088/32/7/2015
Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 4516/1 v k.ú. Přerov v majetku 
statutárního města Přerova.
Část: 1.
zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat přípojku dešťové kanalizace a zásahu do požárně nebezpečného prostoru pozemku z 
důvodu přístavby objektu dílen v areálu provozovny Auto Pospíšil a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím  osobám přístup a 
příjezd n a zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případně 
rekonstrukce a odstranění k tíži pozemku p.č. 4516/1 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch P.P., R.P. a V.P. 
a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č.1.
Rozsah věcného břemene – služebnosti  je vyznačen geometrickým plánem č.  č. 6111-1/2015 
vypracovaným Geprois s.r.o.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, úplatně. Jednorázová úhrada je 
stanovena na základě znaleckého posudku ve výši  988,50 Kč,  která bude  navýšena o příslušnou 
sazbu DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 12. 2015 splněno
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1089/32/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5196/1 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 VN 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 VN k tíži pozemku 
p.č. 5196/1,  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 
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: 29. 2. 2016 splněno

1090/32/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 255/1, p.č. 4997, oba 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  a kabelové 
skříně SS 200 k tíži pozemků p.č. 255/1 p.č. 4997, oba  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 –
služebnosti  na straně druhé.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 
bude uzavřena ve znění přílohy č.3.
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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 bud 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: 29. 2. 2016 splněno

1091/32/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 30/7, v k.ú. Předmostí p.č. 
6698/3, p.č. 6705/3, oba 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. 30/7, v k.ú. Předmostí p.č. 6698/3, p.č. 6705/3, oba v k.ú. Přerov,  v rozsahu dle geometrických 
plánů č. 6001-295/2014, č. 1138-420/2014, 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 – služebnosti 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. 63/2015, ve výši 24.060,- Kč bez DPH. Cena bude  o příslušnou sazbu DPH navýšena. 
Oprávněný  uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí. Smlouva bude 
uzavřena ve znění přílohy č.7
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 29. 2. 2016 splněno

1092/32/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 5611/50, p.č.5611/38, 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 kanalizační  síť, 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 kanalizace a likvidaci potrubí k  tíži pozemků  p.č.  
5611/50,  p.č. 5611/38, oba v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti  Vodovody a kanalizace Přerov, 
a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02  Přerov, IČ 47674521. 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 a Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 21, 
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750 02  Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z věcného břemene a AVČ s.r.o., se sídlem Wilsonova 
12, 750 02 Přerov, IČO 25848984, jako investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena ve znění přílohy č.3.

Součástí  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti je ujednání, kterým 
statutární město Přerov uděluje souhlas s umístěním stavby  kanalizační sítě investorovi a jím 
pověřeným osobám právo na pozemcích  ve vlastnictví statutárního města Přerova p.č. 5611/50, p.č. 
5611/38, oba v k.ú. Přerov, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č.183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude sloužit jako podklad k řízení před stavebním úřadem pro výše 
uvedenou stavbu. Touto smlouvou se nezřizuje právo stavby ve smyslu ust. § 1240 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne, kdy investor 
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. 

Jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene – služebnosti uhradí povinnému  investor. Investor 
uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek 
za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti  do katastru nemovitostí. Smlouva bude
uzavřena ve znění přílohy č. 3

O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 29. 2. 2016 splněno

1095/32/7/2015
Uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti s realizací stavby 
„Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí“ 
Část: 1.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemků a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, jako 
stavebníkem ve znění dle přílohy č. 1, na jejímž základě bude stavebníkovi založeno právo provést na 
pozemcích p.č. 4118 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 195 m2, p.č. 4121 (ostatní plocha 
– manipulační plocha) o výměře 684 m2, p.č. 4135/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
1995 m2, p.č. 4135/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 347 m2, p.č. 4135/15 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 357 m2, p.č. 4135/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 510 m2, p.č. 4218/1 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 87 m2, p.č. 4219/1 (ostatní plocha 
– jiná plocha) o výměře 41 m2, p.č. 4221 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 98 m2, p.č. 4222/1 
(zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště) o výměře 36 m2, p.č. 4235 (trvalý travní porost) o výměře 
319 m2, p.č. 4293/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 70066 m2, p.č. 5087 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 7153 m2, p.č. 5088/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2801 m2, 
p.č. 5088/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 5391 m2, p.č. 5096 (ostatní plocha –
ostatní komunikace) o výměře 1634 m2, p.č. 5097 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
2481 m2, p.č. 5098/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 6465 m2, p.č. 6500/6 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 997 m2, p.č. 6531/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 6445 m2, p.č. 6552/22 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 600 m2, p.č. 6568/11 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 20484 m2, p.č. 6577/17 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 309 m2, p.č. 6577/25 (trvalý travní porost) o výměře 1173 m2, p.č. 6577/26 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 540 m2, p.č. 6577/196 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 7 m2, p.č. 6577/199 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 210 m2, 
p.č. 6577/265 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1489 m2, p.č. 6577/266 (ostatní plocha 
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– ostatní komunikace) o výměře 398 m2, p.č. 6577/267 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 1495 m2, p.č. 6585/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 1365 m2, p.č. 6585/2 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 121 m2, p.č. 6586 (ostatní plocha – manipulační 
plocha) o výměře 2039 m2, p.č. 6588/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 885 m2, p.č. 
6588/2 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 432 m2, p.č. 6590/61 (ostatní plocha –
manipulační plocha) o výměře 270 m2, p.č. 6633/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 
2491 m2, p.č. 6633/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 552 m2, p.č. 6641/2 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 1509 m2, p.č. 6714/1 (ostatní plocha – silnice) o výměře 
14319 m2, p.č. 6714/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1424 m2, p.č. 6714/5 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 744 m2, p.č. 6957 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 
602 m2, p.č. 6958 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 510 m2, p.č. 6959 (ostatní plocha – silnice) o 
výměře 1501 m2, p.č. 7279/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 48 m2, p.č. 7279/5 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 3954 m2 a p.č. 7279/18 (ostatní plocha – neplodná 
půda) o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov, a pozemcích p.č. 526/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 
o výměře 15941 m2, p.č. 526/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 6433 m2, p.č. 541/1 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 824 m2, p.č. 633/40 (zahrada) o výměře 3800 m2 a p.č. 
633/41 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 8265 m2, vše v k.ú. Předmostí, stavbu „Silnice 
I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí“ v souladu s projektovou dokumentací a za 
podmínek uvedených v pravomocném územním rozhodnutí a pravomocném stavebním povolení. 
Právo provést stavbu bude založeno bezúplatně a na dobu určitou s tím, že právo provést stavbu 
zanikne, nebude-li vydáno pravomocné stavební povolení na stavbu do 5 let ode dne podpisu smlouvy 
nebo pokud stavebník od realizace stavby ve výše uvedené lhůtě upustí, přičemž v takovém případě 
právo provést stavbu zanikne dnem, kdy stavebník oznámí tuto skutečnost vlastníkovi pozemků
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 1. 2016 trvá

1095/32/7/2015
Uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti s realizací stavby 
„Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí“ 
Část: 2.
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, jako vypůjčitelem, na jejímž 
základě statutární město Přerov přenechá Ředitelství silnic a dálnic ČR do výpůjčky pozemek p.č. 
4118 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 195 m2, část pozemku p.č. 4121 (ostatní plocha 
– manipulační plocha) o výměře 19 m2, část pozemku p.č. 4135/2 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 153 m2, část pozemku p.č. 4135/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 345 m2, část pozemku p.č. 4135/15 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 196 m2, 
část pozemku p.č. 4135/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 109 m2, část pozemku p.č. 
4218/1 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 53 m2, pozemek p.č. 4219/1 (ostatní plocha – jiná 
plocha) o výměře 41 m2, pozemek p.č. 4221 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 98 m2, pozemek 
p.č. 4222/1 (zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště) o výměře 36 m2, část pozemku p.č. 4235 (trvalý 
travní porost) o výměře 13 m2, část pozemku p.č. 4293/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 58 m2, část 
pozemku p.č. 5087 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 24 m2, část pozemku p.č. 5088/2 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1641 m2, část pozemku p.č. 5088/3 (ostatní plocha –
ostatní komunikace) o výměře 225 m2, část pozemku p.č. 5096 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 1478 m2, část pozemku p.č. 5097 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1280 m2, 
část pozemku p.č. 5098/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 242 m2, část pozemku p.č. 
6500/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 85 m2, část pozemku p.č. 6531/1 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 621 m2, část pozemku p.č. 6552/22 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 335 m2, část pozemku p.č.  6568/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 18565 m2, část pozemku p.č. 6577/17 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 298 m2, 
část pozemku p.č. 6577/25 (trvalý travní porost) o výměře 642 m2, část pozemku p.č. 6577/26 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 207 m2, pozemek p.č. 6577/196 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 7 m2, část pozemku p.č. 6577/199 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
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výměře 100 m2, pozemek p.č. 6577/265 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1489 m2, 
pozemek p.č. 6577/266 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 398 m2, část pozemku p.č. 
6577/267 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1088 m2, část pozemku p.č. 6585/1 
(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 432 m2, část pozemku p.č. 6585/2 (ostatní plocha 
– ostatní komunikace) o výměře 95 m2, pozemek p.č. 6586 (ostatní plocha – manipulační plocha) 
o výměře 2039 m2, část pozemku p.č. 6588/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 745 
m2, část pozemku p.č. 6588/2 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 404 m2, pozemek 
p.č. 6590/61 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 270 m2, část pozemku p.č. 6633/1 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 81 m2, část pozemku p.č. 6633/2 (ostatní plocha –
ostatní komunikace) o výměře 19 m2, pozemku p.č. 6641/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 
o výměře 1509 m2, část pozemku p.č. 6714/1 (ostatní plocha – silnice) o výměře 929 m2, část 
pozemku p.č. 6714/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 286 m2, část pozemku p.č. 
6714/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 289 m2, část pozemku p.č. 6957 (ostatní 
plocha – neplodná půda) o výměře 465 m2, část pozemku p.č. 6958 (ostatní plocha – jiná plocha) 
o výměře 355 m2, část pozemku p.č. 6959 (ostatní plocha – silnice) o výměře 162 m2, pozemek 
p.č. 7279/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 48 m2, pozemek p.č. 7279/5 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 3954 m2 a pozemek p.č. 7279/18 (ostatní plocha –
neplodná půda) o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov, část pozemku p.č. 526/1 (ostatní plocha –
ostatní komunikace) o výměře 105 m2, část pozemku p.č. 526/5 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 2709 m2, část pozemku p.č. 541/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 114 m2, část pozemku p.č. 633/40 (zahrada) o výměře 3320 m2 a pozemek p.č. 633/41 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 8265 m2, vše v k.ú. Předmostí, s tím, že mezi 
statutárním městem Přerov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR bude nejprve uzavřena smlouva o 
budoucí smlouvě o výpůjčce ve znění dle přílohy č. 1. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na 
dobu určitou, a to v případě části pozemku p.č. 6568/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v 
k.ú. Přerov o výměře cca 3050 m2, která bude předmětem úplatného převodu z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 
státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dle bodu 4. usnesení a části pozemku p.č. 6568/11 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Přerov o výměře cca 12270 m2, která bude předmětem 
bezúplatného převodu z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dle bodu 5. usnesení, 
do dne kdy nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě 
kupní smlouvy uzavřené dle bodu 4. usnesení a darovací smlouvy uzavřené dle bodu 5. usnesení, 
a v případě ostatních pozemků, které budou předmětem výpůjčky do 30 dnů ode dne, ohledně 
částí pozemku bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy bude pravomocně povoleno užívání stavby 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy 
Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzve statutární město Přerov k uzavření smlouvy o výpůjčce, 
přičemž Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzve statutární město Přerov k uzavření smlouvy ve lhůtě 
30 dnů po té, kdy bude znám termín zahájení stavby
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 1. 2016 trvá

1095/32/7/2015
Uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti s realizací stavby 
„Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí“ 
Část: 3.
uzavření smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „Silnice 
I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí“ mezi statutárním městem Přerov jako 
vlastníkem stávajícího veřejného osvětlení a chodníků podél silnice II/436 na ulici Polní v Přerově a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, jako 
stavebníkem s tím, že mezi statutárním městem Přerov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR bude nejprve 
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uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s 
realizací stavby ve znění dle přílohy č. 1. Na základě smlouvy o vypořádání některých práv a 
povinností souvisejících s realizací stavby statutární město Přerov bezúplatně nabyde stavební objekty 
– veřejné osvětlení a chodníky, které Ředitelství silnic a dálnic ČR zhotoví v rámci stavby na své 
náklady. Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby bude 
uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzve statutární město Přerov k 
uzavření smlouvy, přičemž Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzve statutární město Přerov k uzavření 
smlouvy ve lhůtě 6 měsíců po té, kdy bude pravomocně povoleno užívání stavby v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 1. 2016 trvá

1101/32/8/2015
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: 31. 12. 2015 splněno

1102/32/8/2015
Hodnocení práce ředitelů 
Část: 1.
výsledky hodnocení práce níže jmenovaných ředitelů příspěvkových organizací dle důvodové zprávy: 

 paní Bc. Michaely Gálíčkové, ředitelky Mateřské školy Přerov, U tenisu 2,
 paní Bc. Marie Netočné, ředitelky Mateřské školy Přerov, Komenského 25,
 paní Mgr. Boženy Přidalové, ředitelky Základní školy Přerov, Za mlýnem 1,
 pana Mgr. Miroslava Fryštackého, ředitele Základní školy Přerov, Svisle 13. 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2015 splněno

1102/32/8/2015
Hodnocení práce ředitelů 
Část: 2.
náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi a vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. 
Romaně Pospíšilové a vedoucímu oddělení školství a mládeže Mgr. Petru Hrbkovi provést v souladu s 
vnitřním předpisem č. 5/2009 „Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřízených 
statutárním městem Přerovem“, ve znění pozdějších předpisů, hodnocení práce níže jmenovaných 
ředitelů příspěvkových organizací:

 paní Mgr. Ilony Bočinské, ředitelky Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16,
 pana Mgr. Tomáše Jelínka, ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4,   
 paní Zdeňky Studené, ředitelky Mateřské školy Přerov, Lešetínská 5,
 paní Marie Zavadilové, ředitelky Mateřské školy Přerov, Optiky 14.
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2016 splněno
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1103/32/8/2015
Odměny ředitelům škol a školských zařízení  
Část: 
návrh na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol a Zařízení školního stravování 
Přerov, Kratochvílova 30, zřízených statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové 
zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených 
uvedeným organizacím na rok 2015 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje a z 
fondu odměn příspěvkové organizace
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2015 splněno

1104/32/8/2015
Předfinancování mateřské školy zařazené do Programu podpory ozdravných pobytů 
dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
Část: 1.
předfinancování části nákladů projektu s názvem „Příroda kolem nás“ Mateřské školy Přerov, 
Kouřílkova 2, IČ: 49558510, v celkové výši 62 000,- Kč z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 
2016. Uvedený projekt je realizován z Programu podpory ozdravných pobytů dětí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší vyhlášeného Státním fondem životního prostředí České republiky
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2016 trvá

1104/32/8/2015
Předfinancování mateřské školy zařazené do Programu podpory ozdravných pobytů 
dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
Část: 2.
předfinancování části nákladů projektu s názvem „Příroda kolem nás“ Mateřské školy Přerov, 
Kouřílkova 2, IČ: 49558510, v celkové výši 62 000,- Kč z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 
2016. Uvedený projekt je realizován z Programu podpory ozdravných pobytů dětí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší vyhlášeného Státním fondem životního prostředí České republiky
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2016 trvá

1105/32/8/2015
Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2016
Část: 6)
použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotací z Dotačních programů statutárního města pro 
rok 2016 v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství; Novotná Daniela, 
vedoucí odboru Kanceláře primátora
T: 31. 3. 2016 trvá

1106/32/8/2015
Žádost o poskytnutí dotace – KMK Zubr Přerov
Část: 1.
schválit poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč subjektu KMK Zubr Přerov, IČ: 22886303, se sídlem 
Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 157/23, na sportovní činnost klubu v roce 2016 za 
předpokladu, že do 31.12.2015 budou doloženy podklady dle Dotačního programu na podporu oblasti 
sportu pro rok 2016
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2015 splněno
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1107/32/9/2015
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu
Část: 
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 6 (2+1), o ploše 60,24 m2, v domě č. p. 64, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3346/7, v k. ú. Přerov, Kozlovská, č. o. 
17 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem Ing. Bohuslavem Vrbou, trvale bytem Přerov,
Pod Valy 204/10, za nájemné ve výši 1 241,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1 na dobu určitou do 30. 6. 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: 29. 2. 2016 trvá

1108/32/9/2015
Žádost o poskytnutí dotace - Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova
Část: 3.
pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1 
návrhu usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2015 splněno

1109/32/9/2015
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 – 2 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: 14. 12. 2015 splněno


