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Seznam úkolů
39. schůze konané dne 3.3. a 40. schůze konané dne 17.3.2016

1307/39/7/2016
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov, manžely Ing. O.         
a Ing. M.S. a manžely Ing. M. a    P.K. na nájem pozemku v k.ú. Přerov 
Část: 1.
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, kterou dne  30.4.2014 uzavřeli statutární město Přerov jako 
pronajímatel a manželé Ing. O. a Ing. M.S., a manželé Ing. M. a  P.K., jako nájemci na nájem 
pozemku  (trvalý travní porost) o výměře 238 m2 v k.ú. Přerov, ve znění přílohy č. 1. Dodatkem č. 1 k 
nájemní smlouvě se zpětně ke dni 2.11.2015 z předmětu nájmu vypouští část pozemku (trvalý travní 
porost) v k.ú. Přerov o výměře 16 m2 a mění výše nájemného z 238,- Kč/rok (tj. 1,- Kč/m2/rok) na 
222,- Kč/rok (tj. 1,- Kč/m2/rok). Součástí dodatku č. 1 bude závazek pronajímatele vrátit nájemcům 
přeplatek nájemného, které nájemci uhradili pronajímateli za užívání části pozemku (trvalý travní 
porost) v k.ú. Přerov o výměře 16 m2 v období po 2.11.2015
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 3. 2016 splněno

1308/39/7/2016
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov – nebytové jednotky č. 
2610/102, v objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na  pozemku p.č.  2424/2,  v k.ú. Přerov (Klivarova 1).
Část: 2.
uzavření dodatku č. 27 k nájemní smlouvy ze dne 15.5.1991, ve znění dodatků č. 1 až č. 26,  na 
nebytovou jednotku č. 2610/102, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2424/2, zast. pl.  a nádvoří,  v k.ú. Přerov 
(Klivarova 1) o celkové výměře 68 m2 uzavřenou mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a společností CT-Fair s.r.o., se sídlem Přerov VI – Újezdec, Nová čtvrť 299/16c, IČ 
28571045, jako nájemcem, ve znění dle přílohy.
Dodatek č. 27 bude upravovat: 
1. změnu účelu. Původní účel nájmu - provozování prodejny drogerie na nový účel nájmu - výroba, 
instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.
2. výše nájemného. Původní výše nájemného - 51.052,-Kč/rok (bez DPH), tj.  800,-Kč/m2/rok u hlavní 
místnosti a 680,-Kč/m2/rok u vedlejších místností na novou výši nájemného - 62.420,-Kč/rok (bez 
DPH), tj.  1.000,-Kč/m2/rok u hlavní místnosti a 800,-Kč/m2/rok u vedlejších místností (dle vnitřního 
předpisu č. 7/09).

Dodatek č. 27 bude uzavřen za podmínky, že dojde k postoupení nájemní smlouvy dle bodu 1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 3. 2016 splněno

1309/39/7/2016
Nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytové jednotky č. 
424/102 v objektu bytový dům č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 603, v k.ú. Přerov  (Č. Drahlovského 3).
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku č. 424/102, jiný nebytový prostor,  v objektu bytový 
dům č.p. 424, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 603, v k.ú. Přerov 
(Č.Drahlovského 3) o celkové výměře 38,3 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem 
a Vojtěchem Ticháčkem, místem podnikání Chobotov 247/11, Troubky, IČ 87663376, jako nájemcem, 
ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností 
od 1.3.2016. Výše nájemného bude činit 37.260,-Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,-Kč/m2/rok u hlavní 
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místnosti a 480,-Kč/m2/rok u vedlejší místnosti (dle vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude 
využití jednotky pro provozování prodejny náhradních dílů pro plynové spotřebiče. Náklady na 
spotřebované energie by byly hrazeny samostatně
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 3. 2016 splněno

1310/39/7/2016
Výpůjčka částí pozemků p.č. 25, p.č. 29, p.č. 403/1, p.č. 4926/1, p.č. 4926/4, p.č. 4940 a 
p.č. 4970 a pozemku p.č. 4926/5 vše v k.ú. Přerov a uzavření smlouvy o vypořádání 
některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „Rozšíření ulice Palackého v 
Přerově“
Část: 1.
výpůjčku části pozemku p.č. 25, ostatní plocha,  o výměře 30 m2, části pozemku p.č. 29, ostatní 
plocha, o výměře 50 m2, části pozemku p.č. 403/1, ostatní plocha, o výměře 420 m2, části pozemku 
p.č. 4926/1, ostatní plocha,  o výměře 1400 m2, části pozemku p.č. 4926/4, ostatní plocha, o výměře 
360 m2, části pozemku p.č. 4940, ostatní plocha,  o výměře 20 m2 a části pozemku p.č. 4970, ostatní 
plocha, o výměře 65 m2 a pozemku p.č. 4926/5, ostatní plocha,  o výměře 366 m2 všechny v k.ú. 
Přerov a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako půjčitelem a vlastníkem 
pozemku) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390 
(jako vypůjčitelem a stavebníkem) ve znění dle přílohy č. 1. 
Výpůjčka se sjednává na dobu určitou a počíná dnem - uvedeným v rozhodnutí na uzavírku, nebo 
faktického zahájení prací, nebo povolení prací dle zvláštního užívání pozemní komunikace a to podle 
toho, které z  uvedených rozhodných skutečností nastane jako první.  Účelem výpůjčky je realizace a  
umístění stavby "Rozšíření ulice Palackého v Přerově"

O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2016 trvá

1310/39/7/2016
Výpůjčka částí pozemků p.č. 25, p.č. 29, p.č. 403/1, p.č. 4926/1, p.č. 4926/4, p.č. 4940 a 
p.č. 4970 a pozemku p.č. 4926/5 vše v k.ú. Přerov a uzavření smlouvy o vypořádání 
některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „Rozšíření ulice Palackého v 
Přerově“
Část: 2.
uzavření smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „Rozšíření 
ulice Palackého v Přerově“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 
546/56, IČ: 65993390  a statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy č. 2
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2016 splněno

1311/39/7/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 4986/1 a části pozemku p.č. 4988/6 oba v k.ú. Přerov 
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat podzemní kabelové vedení a návěstidla HZS 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. 4986/1 a p.č. 4988/6 v  k.ú. Přerov, a to ve prospěch ČR – Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Schweitzerova 524/91, Olomouc-Povel, 
PSČ: 79900, IČ: 70885940.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně  však 
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1.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
  Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím 
povinným z věcného břemene na straně jedné a ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se 
sídlem Olomouc, Schweitzerova 524/91, Olomouc-Povel, PSČ: 79900, IČ: 70885940, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene na straně druhé ve znění dle přílohy 1.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do jednoho měsíce od doručení 
návrhu smlouvy, která bude splňovat podmínky sjednané ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene – služebnosti. Budoucí oprávněný z věcného břemene  - služebnosti prokazatelně 
doručí budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti do dvou měsíců od právní moci 
kolaudačního souhlasu, nebo po provedení jiného úkonu dle platných ustanovení stavebního řádu, 
která se započíná s užíváním stavby (pokud se kolaudační souhlas nevydává) 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: 31. 5. 2016 splněno

1312/39/7/2016
Zřízení věcného břemene na nemovité věci v majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov a smlouva o právu provést stavbu
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
užívat stavbu parkovacích stání a s tím spojené omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 
zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění této stavby k tíži pozemku p.č. 
6050/1 v k.ú. Přerov a to ve prospěch společnosti DSP Přerov spol. s r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 
51, IČ: 25823558.
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 Přerov, jako budoucím povinným z 
věcného břemene,  společností DSP Přerov spol. s r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 51, IČ: 25823558,  
jako budoucím oprávněným z věcného břemene ve znění dle přílohy č. 1.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání 
dokončené stavby parkovacích stání (stanovené příslušnými právními předpisy) do 90-ti dnů ode dne, 
kdy stavebník 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. Stavebník uhradí náklady spojené s vypracováním 
geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti do katastru nemovitostí.
Součástí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti je ujednání, kterým 
statutární město Přerov uděluje společnosti DSP Přerov spol. s r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 51, 
IČ: 25823558 souhlas s umístěním, realizací stavby parkovacích stání a sjezdu na částech pozemků 
p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov a s umístěním nového sjezdu a připojení na místní komunikaci na p.č. 6050/1 
v k.ú. Přerov
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2016 trvá
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1313/39/7/2016
1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – veřejné osvětlení 
vybudované na části pozemku p.č. 1027/7 a p.č. 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova                                                    
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži 
pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                 
3. Zřízení věcných břemen – služebnosti k tíži pozemku p.č. 1028 v k.ú. Újezdec u 
Přerova                                                                                                                                                                                                                                    
4. Smlouva o právu provést stavbu – Infrastruktura pro RD v Přerově VI - Újezdci – U 
Montáže“
Část: 3.
rozhodnutí schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného               
z věcného břemene zřídit a provozovat vodovod a kanalizaci a s tím spojené omezení, spočívajícího  v 
povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na 
zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a 
odstranění tohoto vodovodu a kanalizace  k  tíži pozemku p.č. 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova a to ve 
prospěch společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521.
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 Přerov, jako budoucím 
povinným z věcného břemene,  společností Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, 
IČ: 47674521,  jako budoucím oprávněným z věcného břemene a panem P.M., jako stavebníkem       
ve znění dle přílohy č. 3.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání 
dokončené stavby vodovodu a kanalizace (stanovené příslušnými právními předpisy) do 3 měsíců ode 
dne, kdy stavebník 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, nejpozději však do 3 let od 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Vyhotovení znaleckého posudku, 
kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně 
ochranného pásma zadá statutární město Přerov. Stavebník 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. 4. 2016 trvá

1313/39/7/2016
1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – veřejné osvětlení 
vybudované na části pozemku p.č. 1027/7 a p.č. 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                          
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži 
pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                 
3. Zřízení věcných břemen – služebnosti k tíži pozemku p.č. 1028 v k.ú. Újezdec u 
Přerova                                                                                                                                                                        
4. Smlouva o právu provést stavbu – Infrastruktura pro RD v Přerově VI - Újezdci – U 
Montáže“
Část: 4.
rozhodnutí schválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Infrastruktura pro RD v Přerově VI-
Újezdci – U Montáže“  na částech pozemků p.č. 1026 a p.č. 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova mezi 
statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a panem P.M., jako stavebníkem ve znění dle 
přílohy č. 4.
Smlouva bude uzavřena za podmínky předchozího uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle 
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bodu 1. návrhu usnesení, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle 
bodu 2. návrhu usnesení a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle 
bodu 3. návrhu usnesení
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2016 trvá

1318/39/7/2016
Žádost fy Realsant s.r.o., zast. na základě plné moci společností AIP spol. s r.o. o vydání 
souhlasu k vydání územního rozhodnutí na stavbu dopravního napojení vč. vybudování 
inženýrských sítí Obchodního a nákupního centra Kasárna Přerov.
Část: 1.
souhlas k vydání územního rozhodnutí týkajícího se stavby dopravního napojení včetně vybudování 
inženýrských sítí obchodního a nákupního centra Kasárna Přerov. Investorem stavby je společnost 
Realsant s.r.o., se sídlem Brněnská 126/38, PSČ 591 39, Žďár nad Sázavou, IČ:25343246, zast. na 
základě plné moci společností AIP spol. s r.o., se sídlem Dlouhá 5617, PSČ: 760 01, Zlín, IČ: 
46902481, ve znění dle přílohy č.1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 3. 5. 2016 splněno

1321/39/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 4886/17, 5130/1 v 
k.ú. Přerov
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 4886/17, 5130/1 v k.ú. Přerov mezi 
statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11,  jako vlastníkem pozemků a 
p. S.T. a  pí   R.T.   jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 3. 5. 2016 splněno

1322/39/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 164 v k.ú. Žeravice
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 164 v k.ú. Žeravice mezi statutárním 
městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. P.N., 
jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 3. 5. 2016 splněno

1323/39/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4957/2 v k.ú. 
Přerov.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 2680/1 v k.ú. Přerov mezi statutárním 
městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a společností 
Omnis Olomouc a.s., se sídlem Olomouc- Nová Ulice, Horní lán 1310/10a, PSČ 779 00, IČ: 258 44 
822, jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 3. 5. 2016 splněno
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1324/39/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 2680/1 v k.ú. 
Přerov.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 2680/1 v k.ú. Přerov mezi statutárním 
městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a Stavebním 
a bytovým družstvem Přerov se sídlem Kratochvílova 41, Přerov 750 02, IČ: 000553236, jako 
žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 3. 5. 2016 splněno

1325/39/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 2883/28 v k.ú. 
Přerov.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 2680/1 v k.ú. Přerov mezi statutárním 
městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a Stavebním 
a bytovým družstvem Přerov se sídlem Kratochvílova 41, Přerov 750 02, IČ: 000553236, jako 
žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 3. 5. 2016 splněno

1326/39/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 101/5 v k.ú. Újezdec 
u Přerova.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 164 v k.ú. Žeravice mezi statutárním 
městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a vlastníky 
bytového domu č.p. 245/1, Přerov VI-Újezdec, 750 02, pí L.K.,   pí M.  a   L.L.,   pí E.  a p.  K.V.      
a     L.P. jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 3. 5. 2016 splněno

1327/39/8/2016
Individuální dotace – vymezení pravomoci
Část: 
si nevyhradit pravomoc rozhodovat o poskytování „individuálních“ dotací do 50 000 Kč v jednotlivém 
případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 15. 3. 2016 splněno

1328/39/8/2016
Členství ZŠ Želatovská ve spolku HC ZUBR PŘEROV 
Část: 
členství příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862 ve spolku HC 
ZUBR PŘEROV z.s., IČ: 70259747
O: Dvorský Přemysl, Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2016 trvá
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1329/39/8/2016
Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – financování tříd se sportovním zaměřením  
Část: 1.
financování trenérů ve třídách se sportovním zaměřením Základní školy Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 
47858311, z provozního příspěvku zřizovatele od školního roku 2016/2017 dle kalkulace a v 
maximálním rozsahu uvedeném v důvodové zprávě
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2016 trvá

1330/39/8/2016
Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 – sportovní zaměření
Část: 1.
záměr Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510, profilovat se s účinností od 1. 9. 2016 jako 
mateřská škola se sportovním zaměřením

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2016 trvá

1330/39/8/2016
Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 – sportovní zaměření
Část: 2.
financování sportovního zaměření Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510, z provozního 
příspěvku zřizovatele od školního roku 2016/2017 v maximálním rozsahu uvedeném v důvodové 
zprávě

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2016 trvá

1331/39/8/2016
Nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb – žádost o poskytnutí daru 
Část: 1.
poskytnutí peněžitého daru ve výši 1.000 Kč na zajištění organizace dějepisné soutěže studentů 
gymnázií z České republiky a Slovenské republiky a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 
městem Přerovem, jako dárcem a subjektem Nadační fond GAUDEAMUS, IČ: 25228633, se sídlem 
Nerudova 7, 350 40 Cheb, jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí tohoto peněžitého daru
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 4. 2016 trvá

1332/39/8/2016
Přijetí peněžitých darů účelově určených a nepeněžitého daru příspěvkovými 
organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem
Část: 
s přijetím peněžitých darů účelově určených a nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerovem, 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. 3. 2016 splněno
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1334/39/9/2016
Novelizace vnitřního předpisu k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení 
zvlášť upravených pro bydlení zdravotně postižených osob. Stanovení výše nájemného 
za užívání bytů zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení zdravotně postižených 
osob. 
Část: 1.
vnitřní předpis č.../2016, kterým se mění vnitřní předpis č. 21/2012 vydaný Radou města Přerova, 
metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení zvlášť upravených pro 
bydlení zdravotně postižených osob. Vnitřní předpis je přílohou č. 1. Nabývá účinnosti dnem 15. 3. 
2016
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 15. 3. 2016 splněno

1334/39/9/2016
Novelizace vnitřního předpisu k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení 
zvlášť upravených pro bydlení zdravotně postižených osob. Stanovení výše nájemného 
za užívání bytů zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení zdravotně postižených 
osob. 
Část: 2.
stanovení výše nájemného za užívání bytů zvláštního určení zvlášť určených pro bydlení zdravotně 
postižených osob - bezbariérových bytů v Přerově, a to na částku 35,- Kč/m2 podlahové plochy bytu 
měsíčně. Pronajímatel je za trvání nájmu vždy k 1. květnu příslušného roku na základě rozhodnutí 
Rady města Přerova o využití inflace oprávněn jednostranně zvýšit nájemné o roční míru inflace 
vyjádřenou přírůstem ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok vyhlášenou 
Českým statistickým úřadem. Zvýšení nájemného se týká smluvních vztahů sjednaných od 1. 4. 2016
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 1. 4. 2016 splněno

1335/39/9/2016
Novelizace vnitřního předpisu k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení    
v domě zvláštního určení - v domě s pečovatelskou službou.
Část: 
vnitřní předpis č.../2016, kterým se mění vnitřní předpis č. 6/2012 vydaný Radou města Přerova, 
metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech zvláštního určení 
- domech s pečovatelskou službou, ve znění vnitřního předpisu č. 4/2013 a vnitřního předpisu č. 
5/2014. Vnitřní předpis je přílohou č. 1. Nabývá účinnosti dnem 15. 3. 2016
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 15. 3. 2016 splněno

1336/39/9/2016
Nový vnitřní předpis o hospodaření s obecními byty 
Část: 
vnitřní předpis č.../2016, o hospodaření s obecními byty, dle přílohy č. 1, kdy ustanovení čl. II bodu 1 
písm. b) zní: „dostupné byty, kterými se rozumí obecní byty v lokalitě ulic Denisova, Generála 
Štefánika, Nám. Fr. Rasche, Jižní čtvrť, I/21-22, II/5, II/13,  III/1-5, Kainarova 12“. 
V článku IX Podnájmy se vypouští odstavec 2.
Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 15. 3. 2016
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 15. 3. 2016 splněno
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1338/39/10/2016
Ekonomický informační systém 
Část: 2.
odboru OE a VNITŘ, v rámci přípravy podkladů pro zadávací řízení, zpracovat finanční rozvahu 
předpokládaných nákladů na zabezpečení a provoz ekonomického informačního systému a analýzu 
rizik souvisejících se změnou informačního systému a převodem dat
O: Karola Petr, Vedoucí odboru vnitřní správy; Řezáčová Eva, vedoucí odboru
ekonomiky
T: 31. 12. 2016 trvá

1358/40/7/2016
Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního 
města Přerova – části prostor v objektu bydlení č.p. 882, příslušném k části obce Přerov 
I – Město, který je součástí pozemku p.č. 221, v k.ú. Přerov (Jateční 26 – 1. poschodí).
Část: 2.
uzavření nájemní smlouvy na část prostor  v objektu bydlení č.p. 882, příslušném k části obce Přerov 
I-Město, který je součástí pozemku p.č. 221, v k.ú. Přerov (Jateční 26 – 1. poschodí) o celkové výměře 
96,78 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a společností Technické služby 
města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, Na Hrázi 3155/17, IČ 27841090, dle přílohy. Nájem bude 
uzavřen na dobu určitou 29 dnů, s účinností od 1.4. do 29.4.2016. Výše nájemného bude činit 769,-Kč 
(bez DPH). Účelem nájmu bude využití prostor jako zázemí - šatny pro pracovníky v rámci projektu 
prevence kriminality. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 3. 2016 splněno

1363/40/7/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 3 v k.ú. Žeravice
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat plynárenské zařízení – plynovodní přípojku, 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. 3 v k.ú. Žeravice, a to ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se 
sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 27295567.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti činí 514,- Kč, navýšených o příslušnou sazbu DPH ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 513-22/2015.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem Přerovem, 
jako povinným z věcného břemene, společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, 
Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 27295567, jako oprávněným z věcného břemene a panem M.T., jako 
investorem, ve znění dle přílohy č. 1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2016 trvá



10/12
Sestava vytvořena dne 4.4.2016 v 12:50:25

1364/40/7/2016
1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – veřejné osvětlení 
vybudované na části pozemku p.č. 1027/7 a p.č. 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                            
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži 
pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                      
3. Zřízení věcných břemen – služebnosti k tíži pozemku p.č. 1028 v k.ú. Újezdec u 
Přerova                                                                                                                                                                       
4. Smlouva o právu provést stavbu – Infrastruktura pro RD v Přerově VI - Újezdci – U 
Montáže“                                                                                                                                                                               
Část: 3.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat vodovod a kanalizaci a s tím spojené omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a 
umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za 
účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto vodovodu a 
kanalizace  k  tíži pozemku p.č. 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova a to ve prospěch společnosti Vodovody 
a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521.
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 Přerov, jako budoucím 
povinným z věcného břemene,  společností Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, 
IČ: 47674521,  jako budoucím oprávněným z věcného břemene a panem P.M., jako stavebníkem ve 
znění dle přílohy č. 3.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání 
dokončené stavby vodovodu a kanalizace (stanovené příslušnými právními předpisy) do 3 měsíců ode 
dne, kdy stavebník 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, nejpozději však do 3 let od 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Vyhotovení znaleckého posudku, 
kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně 
ochranného pásma zadá statutární město Přerov. Stavebník 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: 31. 5. 2016 trvá

1364/40/7/2016
1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – veřejné osvětlení 
vybudované na části pozemku p.č. 1027/7 a p.č. 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova                                      
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži 
pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                             
3. Zřízení věcných břemen – služebnosti k tíži pozemku p.č. 1028 v k.ú. Újezdec u 
Přerova                                                                                                                                                                       
4. Smlouva o právu provést stavbu – Infrastruktura pro RD v Přerově VI - Újezdci – U 
Montáže“                                                                                                                                                                                                                      
Část: 4.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Infrastruktura pro RD v Přerově VI-Újezdci – U Montáže“  
na částech pozemků p.č. 1026 a p.č. 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova mezi statutárním městem 
Přerov, jako vlastníkem pozemku a panem P.M., jako stavebníkem ve znění dle přílohy č. 4.
Smlouva bude uzavřena za podmínky předchozího uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle 
bodu 1. návrhu usnesení, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle 
bodu 2. návrhu usnesení a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle 



11/12
Sestava vytvořena dne 4.4.2016 v 12:50:25

bodu 3. návrhu usnesení
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2016 trvá

1365/40/7/2016
Veřejná zakázka „Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. Na Návsi, Žeravice“ –
schválení zařazení této stavební zakázky jako investiční akce 
Část: 1.
záměr realizace stavební zakázky „Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. Na Návsi, Žeravice“
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 17. 5. 2016 splněno

1368/40/8/2016
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: 31. 3. 2016 splněno

1369/40/8/2016
Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 – sportovní zaměření
Část: 1.
sportovní zaměření Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510, s účinností od 1. 9. 2016
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2016 trvá

1369/40/8/2016
Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 – sportovní zaměření
Část: 2.
financování sportovního zaměření Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510, z provozního 
příspěvku zřizovatele od školního roku 2016/2017 v maximálním rozsahu uvedeném v důvodové 
zprávě
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2016 trvá

1370/40/8/2016
Žádost o poskytnutí dotace – Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.
Část: 1.
poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s., IČ: 61986054, se sídlem 
Přerov, Přerov I – Město, Interbrigadistů 806/2, na pořádání cyklistických závodů pro děti a mládež 
„Dětský AUTHOR ŠELA MARATON“ a „Jezernické viadukty“ v roce 2016. Veřejnoprávní 
smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 
města Přerova pro rok 2016
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2016 trvá
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1370/40/8/2016
Žádost o poskytnutí dotace – Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.
Část: 2.
poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s., IČ: 61986054, se sídlem 
Přerov, Přerov I – Město, Interbrigadistů 806/2, na pořádání mezinárodního maratonu horských kol 
„AUTHOR ŠELA MARATON 2016“. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena 
dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2016 trvá

1371/40/9/2016
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 – všech 5 osob uvedených ve jmenném seznamu, který 
je obsahem důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 21. 3. 2016 splněno

1372/40/9/2016
Přijetí finančního daru - obec Majetín
Část: 1.
přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a obcí 
Majetín, se sídlem Majetín, Lipová 25, Majetín, PSČ 751 03, IČ 00299197 jako dárcem, jejímž 
předmětem je darování částky ve výši 2 000,- Kč k zajištění podpory sociální služby denního 
stacionáře v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu, dle důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 4. 2016 splněno

1377/40/10/2016
Městský ombudsman.
Část: 
Komisi pro otevřenou radnici zabývat se možností zřídit v Přerově funkci „městského ombudsmana“  
a předložit Radě města Přerova stanovisko s návrhem řešení
O: Novotná Daniela, vedoucí Kanceláře primátora
T: 30. 6. 2016 trvá

1378/40/10/2016
Podněty a připomínky z  15. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Část: 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 15. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova
O: Puchalský Vladimír, primátor města Přerova
T: 8. 4. 2016 splněno


