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Seznam úkolů
43. schůze Rady konané dne 05.05.2016 a 44. schůze konané dne 19.05.2016

1492/43/7/2016
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov – prostoru sloužícího     
k podnikání v objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce Přerov I -
Město, který je součásti pozemku p.č.  2294/2, v k.ú. Přerov (Chemoprojekt).
Část: 1.
uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 23.11.2012             
na prostor sloužící k podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I -
Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) - místnosti č. 109  
o celkové výměře 28 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností 
Obnova komínů s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Vsadsko 1911/24, IČ 25833367, jako nájemcem,     
ke dni 31.5.2016, ve znění dle přílohy č. 1

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2016 splněno

1492/43/7/2016
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov – prostoru sloužícího    
k podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I -
Město, který je součásti pozemku p.č.  2294/2, v k.ú. Přerov (Chemoprojekt).
Část: 2. 
uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, v k.ú. Přerov 
(Chemoprojekt) - místnosti č. 109  o celkové výměře 28 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, 
jako pronajímatelem a Ing. Jaroslavem Schönem, místem podnikání Přerov I-Město, Vsadsko 
1911/24, IČ 11557893, jako nájemcem, ve znění dle přílohy č. 2. Nájem bude uzavřen na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, s účinností od 1.6.2016. Výše nájemného bude činit 28.000,-
Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,-Kč/m2/rok (dle vnitřního předpisu č. 7/09) a bude navýšeno o příslušnou 
sazbu DPH. Účelem nájmu bude využití prostoru jako kanceláře. Náklady na spotřebované energie 
budou hrazeny samostatně
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2016 splněno

1493/43/7/2016
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov – prostoru v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součásti 
pozemku p.č.  2294/2, v k.ú. Přerov (Chemoprojekt - garáž).
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy na prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, v k.ú. Přerov (Chemoprojekt – dvorní trakt)  
o  výměře 87,20 m2, mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a R.B., jako nájemcem, ve 
znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše 
nájemného bude činit 15.000,-Kč/rok (bez DPH) a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH s ohledem 
na účel využití pro parkování. Účelem nájmu bude využití prostoru pro parkování motocyklů. Náklady 
na spotřebované energie nebudou hrazeny
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2016 splněno
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1494/43/7/2016
Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov – pozemku p.č. 4548/2 v k.ú. Přerov.
Část: 1.
schválení uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 4548/2, ost. pl., ost. komunikace, o výměře 
2.255 m2, včetně účelové komunikace sloužící jako parkoviště, veřejné zeleně a veřejného osvětlení, 
vybudovaných na tomto pozemku, v k.ú. Přerov mezi společností SOC Mlýn s.r.o., se sídlem Přerov I-
Město, Za Mlýnem 602/2, IČ 03579832, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov, jako 
nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. 
Účelem nájmu bude parkování vozidel pro veřejnost. Výše nájemného bude činit 49.200,-Kč/rok (bez 
DPH), tj. 21,80/m2/rok a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2016 trvá
- Návrh na prodloužení termínu T: 31. 7. 2016

1495/43/7/2016
Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov – pozemku p.č. 229/1 v k.ú. Lověšice 
u Přerova.
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 229/1, ost. pl., manipulační plocha, o výměře 72 m2,  
v k.ú. Lověšice u Př., mezi společností ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 
Vítkovická 3083/1, IČ 45192057, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov, jako nájemcem, 
ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s účinností od 1.5.2016. Účelem nájmu 
bude využití části pozemku k provádění zkoušky z praktické jízdy uchazečů o řidičská oprávnění -
motocykly. Výše nájemného bude činit 6.000,-Kč/rok (bez DPH) a bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2016 splněno

1496/43/7/2016
1. Smlouva o právu provést stavbu na místní komunikace ul. Šířava v Přerově                                                  
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži 
pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerova
Část: 1.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Obchodní galerie Přerov – přechod přes ulici Šířava“  
na místní komunikaci na pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako 
vlastníkem místní komunikace na pozemku a společností GALERIE Přerov s.r.o., se sídlem Prostějov, 
Dukelská brána 7, IČ: 29287138, jako stavebníkem ve znění dle přílohy č. 1

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2016 splněno

1497/43/7/2016
Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu na pozemcích        
v majetku statutárního města Přerova – p.č. 1042/1, p.č. 5747/1, p.č. 5752, vše v k.ú. 
Přerov.
Část: 2.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „ Rekonstrukce areálu HZS Přerov“, vodovodní řad,  
na pozemcích p.č.1042/1, p.č. 5747/1, p.č. 5752, vše v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, 
jako vlastníkem pozemků a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, IČ 70994234, jako 
stavebníkem, dle přílohy č.1

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2016 splněno
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1498/43/7/2016
Převod movité věci - kalorimetrického měřidla spotřeby tepla z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s.
Část: 1.
úplatný převod movité věci - kalorimetrického měřidla spotřeby tepla Landis Gyr T550 ultraheat, typ 
UH50-A38C-CZ00-G, výr.č. 68089272, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
společnosti Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov I-Město, 750 02 
Přerov, za kupní cenu ve výši 100,- Kč, navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uzavření kupní smlouvy ve znění dle 
přílohy č. 1
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2016 splněno

1503/43/7/2016
Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 5300/1,p.č. 5300/13, p.č. 5290/103       
v k.ú. Přerov - stavební objekt ,,SO 503 přípojka teplovodu pro obchodní a nákupní 
centrum Kasárna Přerov “
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 5300/1 ostatní plocha 19749 m2, p.č. 
5300/13 ostatní plocha 2312 m2, p.č. 5290/103 ostatní plocha 927 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním 
městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a společností 
Teplo Přerov a.s., se sídlem Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov, IČO: 25391453,  jako žadatelem dle 
přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 5. 8. 2016 splněno

1504/43/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Dluhonice -
rozšíření stávajícího sjezdu k rodinnému domu, Náves 33/42 Přerov V-Dluhonice.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku, ostatní plocha o výměře 1748 m2     v k.ú. 
Dluhonice mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a MUDr. H.J., jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 5. 8. 2016 splněno

1505/43/7/2016
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4672/1 v k.ú. Přerov-oprava 
havarijního stavu hlavního schodiště do bytového domu Osmek č.p. 528/3, Přerov
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 4672/1 ostatní plocha 18341 m2 v k.ú. 
Přerov mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a Společenstvím vlastníků bytových jednotek domu Osmek 528 v Přerově, se 
sídlem Přerov, Přerov I-Město, Osmek 528/3, PSČ 750 02 Přerov, IČO: 25892541,  jako žadatelem dle 
přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 5. 8. 2016 splněno
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1506/43/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Přerov-
plynovodní přípojka k rodinnému domu, ul. Bartošova v Přerově
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku, ostatní plocha o výměře 2465 m2      v k.ú. 
Přerov mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a p. V.V. a   pí J.V., jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 5. 8. 2016 splněno

1507/43/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Újezdec u 
Přerova- přípojka kanalizace do stávající kanalizační šachty.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku, vodní plocha o výměře 4878 m2   v k.ú. 
Újezdec u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, 
jako vlastníkem pozemku a pí H.F. , jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1.
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 5. 8. 2016 trvá

1508/43/8/2016
Žádost o poskytnutí dotace – KSK Limit, z.s.
Část: 1.
poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem KSK Limit, z.s., IČ: 04995619, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, U Tenisu 851/1, na pořádání turisticko-běžeckého závodu „Přerovské KOPKY“, který se 
uskuteční dne 17. 9. 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 splněno

1508/43/8/2016
Žádost o poskytnutí dotace – KSK Limit, z.s.
Část: 2.
použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotace v souladu s podmínkami stanovenými          
ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2016 splněno

1509/43/8/2016
Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Přerovem  
Část: 
s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených 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. 5. 2016 splněno
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1510/43/9/2016
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
Část: 18.
usnesení č. 1333/39/9/2016 (bod 1 manželé G.   a   S.R.) schválené na 39. schůzi Rady města Přerova 
konané dne 3. 3. 2016
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2016 trvá

1511/43/9/2016
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 – 2 osoby včetně osob s nimi společně posuzovaných 
uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 10. 5. 2016 splněno

1540/44/7/2016
Výpůjčka nemovité věci statutárním městem Přerov – části pozemku p.č. 590/2 v k.ú. 
Rokytnice u Přerova
Část: 1.
výpůjčku části pozemku p.č. 590/2, ostatní plocha, o výměře 1 m2 v k.ú. Rokytnice u Přerova                
a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Římskokatolickou farností Rokytnice u Přerova, č.p. 130, 751 04 
Rokytnice (jako půjčitel) a statutárním městem Přerov (jako vypůjčitelem) ve znění dle přílohy č. 1. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Součástí smlouvy 
je ujednání, kterým půjčitel uděluje vypůjčiteli právo provést stavbu infomační tabule
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2016 splněno

1541/44/7/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích pozemků  p.č. 5088/2, p.č. 5097, 
p.č. 6568/11, p.č. 6585/1, p.č. 6586, p.č. 6577/17, p.č. 6577/196, p.č. 6577/199, p.č. 
6577/265, p.č. 6577/266, p.č. 6585/2, p.č. 5088/3, p.č. 6577/25, p.č. 6577/26, vše v k.ú. 
Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  
Část: 1
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene -
služebnosti 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. 5088/2, p.č. 5097, p.č. 6568/11, p.č. 6585/1, p.č. 6586, p.č. 6577/17, 
p.č. 6577/196, p.č. 6577/199, p.č. 6577/265, p.č. 6577/266, p.č. 6585/2, p.č. 5088/3, p.č. 6577/25, p.č. 
6577/26, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrických plánů č. 6045-462-115/2014, č. 6046-463-
115/2014, č. 6066-465-115/2014,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 - služebnosti       
a Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 
04084063, jako oprávněným z věcného břemene  - služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, jako investorem, 
bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2016/VB/Př-029/S.I-
55, ve výši 251.520,- Kč, včetně DPH, dle přílohy č.1.  Investor uhradí povinnému jednorázovou 
úhradu za zřízení věcného břemene, podá návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a uhradí 
správní poplatek za vklad
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
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T: 31. 7. 2016 splněno

1541/44/7/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích pozemků  p.č. 5088/2, p.č. 5097, 
p.č. 6568/11, p.č. 6585/1, p.č. 6586, p.č. 6577/17, p.č. 6577/196, p.č. 6577/199, p.č. 
6577/265, p.č. 6577/266, p.č. 6585/2, p.č. 5088/3, p.č. 6577/25, p.č. 6577/26, vše v k.ú. 
Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  
Část: 2.
náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1. návrhu usnesení  
a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2016 splněno

1542/44/7/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 526/1, p.č. 541/1, p.č. 633/40, 
p.č. 633/41,  vše 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 NN, 
provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění  k tíži pozemků p.č. 526/1, p.č. 541/1, p.č. 633/40, 
p.č. 633/41,  vše v k.ú. Předmostí, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1143-431-115/2014, 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 - služebnosti a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene - služebnost a Ředitelstvím silnic         
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, 
jako investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 
2016/VB/Př-027/S.I-55, ve výši 10.430,- Kč, včetně DPH, dle přílohy č.1. Investor uhradí povinnému 
jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, podá návrh na vklad práva do katastru nemovitostí 
a  uhradí správní poplatek za vklad
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2016 splněno

1542/44/7/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 526/1, p.č. 541/1, p.č. 633/40, 
p.č. 633/41,  vše v k.ú. Předmostí, v majetku statutárního města Přerova.
Část: 2.
náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1. návrhu usnesení  
a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2016 splněno

1543/44/7/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 6531/1, p.č. 6957, p.č. 6958, p.č. 
6959, p.č. 6568/11, p.č. 6577/265, p.č. 6590/61, p.č. 4135/16, p.č. 6633/1, p.č. 4221, p.č. 
4221/1, p.č. 5096, p.č. 6714/1, p.č. 6714/4, p.č. 6714/5, vše v k.ú. Přerov, 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 
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VN,NN, venkovního 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. 6531/1, p.č. 6957, p.č. 6958, p.č. 6959, p.č. 6568/11, p.č. 6577/265, p.č. 6590/61, p.č. 4135/16, 
p.č. 6633/1, p.č. 4221, p.č. 4221/1, p.č. 5096, p.č. 6714/1, p.č. 6714/4, p.č. 6714/5,  vše v k.ú. Přerov, 
v rozsahu dle geometrických plánů č. 6050-412-115/2014, č. 6069-413-115/2014, č. 6052-431-
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 - služebnosti a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti a Ředitelstvím silnic        
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, 
jako investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem              
č. 2016/VB/Př-030/S.I-55, ve výši 147.210,- Kč, včetně DPH, dle přílohy č.1.  Investor uhradí 
povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, podá  návrh  na vklad práva do katastru 
nemovitostí a uhradí správní poplatek za vklad
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2016 splněno

1543/44/7/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 6531/1, p.č. 6957, p.č. 6958, p.č. 
6959, p.č. 6568/11, p.č. 6577/265, p.č. 6590/61, p.č. 4135/16, p.č. 6633/1, p.č. 4221, p.č. 
4221/1, p.č. 5096, p.č. 6714/1, p.č. 6714/4, p.č. 6714/5, vše v k.ú. Přerov, v majetku 
statutárního města Přerova.
Část: 2.
náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1. návrhu  usnesení  
a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2016 splněno

1544/44/7/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4219/1, p.č. 4221, p.č. 4222/1, 
p.č. 5096, p.č. 6714/1, p.č. 6714/5, p.č. 6714/4, p.č. 6552/22, p.č. 6568/11, p.č. 6577/265, 
p.č. 6577/266, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit     
a provozovat vodovodní  potrubí DN 300 LTH, PVC 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. 4219/1, p.č. 4221, p.č. 4222/1, p.č. 5096, p.č. 
6714/1, p.č. 6714/5, p.č. 6714/4, p.č. 6552/22, p.č. 6568/11, p.č. 6577/265, p.č. 6577/266, vše v k.ú. 
Přerov, v rozsahu dle geometrických  plánů č. 6048-304-115/2014, č. 6067-312-115/2014, p.č. 6068-
315-115/2014, 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 - služebnosti a Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02  
Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti   a Ředitelstvím silnic  
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, 
jako investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 
2015/VB/Př-024/S.I-55, ve výši 171.450,- Kč, včetně DPH, dle přílohy č.1. Investor uhradí 
povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, podá  návrh  na vklad práva do katastru 
nemovitostí a  uhradí správní poplatek za vklad
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2016 splněno
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1545/44/7/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 6633/1, vše v k.ú. Přerov, v 
majetku statutárního města Přerova.  
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit     
a provozovat kabelové elektrické vedení varovného systému  - hlásiče náledí, a s tím spojeného 
omezení, spočívajícího v právu oprávněného provádět úpravy za účelem obnovy kabelu, jeho výměny, 
modernizace, nebo zlepšení výkonnosti, včetně jeho odstranění k tíži pozemku p.č. 6633/1, v k.ú. 
Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6071-490-115/2014 a to ve prospěch Ředitelství  silnic  
a  dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390. 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným 
z věcného břemene - služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se 
sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, 750 02  Přerov, IČ 65993390, jako oprávněným z věcného 
břemene - služebnosti, bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 
2016/VB/Př-025/S.I-55, ve výši 10.000,- Kč, včetně DPH, dle přílohy č.1.   Oprávněný uhradí 
povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, podá návrh  na vklad práva do katastru 
nemovitostí a  uhradí správní poplatek za vklad
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2016 splněno

1546/44/7/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4117, p.č. 4118, 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, 
umístit a provozovat podzemní elektrický kabel a s tím související právo oprávněného z věcného 
břemene provádět úpravy za účelem obnovy kabelu, jeho výměny, modernizace, nebo zlepšení 
výkonnosti, včetně jeho odstranění  k tíži pozemků p.č. 4117, p.č. 4118, p.č. 6588/1, vše v k.ú. Přerov, 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 6073-439-115/2014, a to ve prospěch M.O.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem,  jako povinným 
z věcného břemene a M.O., jako oprávněným z věcného břemene a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, jako 
investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 
2016/VB/Př-026/S.I-55, ve výši 5.360,- Kč, včetně DPH, dle přílohy č.1. Investor uhradí povinnému 
jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, podá  návrh  na vklad práva do katastru nemovitostí  
a  uhradí správní poplatek za vklad
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2016 splněno

1547/44/7/2016
Zřízení věcného břemene – služebnosti k tíži pozemku p.č. 5372 v k.ú. Přerov a  smlouva 
o právu provést stavbu – „Přerov, parc.5348, J.P.-NNk"
Část: 2.
uzavření smlouvy o  právu provést stavbu stavby „Přerov, parc.5348, J.P.-NNk (IV-12-8011644)“,  
a to uložení kabelového vedení NN na části pozemku p.č. 5372 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem 
Přerov, jako vlastníkem pozemku  a ČEZ  Distribuce a.s., se sídlem  Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, IČ 24729035,  jako stavebníkem, dle přílohy č. 1. Smlouva  je podkladem pro  správní řízení     
a slouží jako vyjádření účastníka řízení s umístěním stavby

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2016 splněno
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1549/44/7/2016
Převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova - parkovacích karet pro 
volné parkování na parkovišti na střeše obchodní galerie (budova bývalého Prioru) na 
ul. Čechova v Přerově
Část: 1.
úplatný převod movitých věcí 400 ks parkovacích karet a personifikační čtečky do majetku 
statutárního města Přerova a uzavření kupní smlouvy mezi GALERIE Přerov s.r.o., se sídlem 
Prostějov, Dukelská brána 25/7, IČ: 29287138, jako prodávajícím a statutárním městem Přerov, jako 
kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. Parkovací karty budou mít životnost 5 let a umožní vjezd a výjezd 
s možností parkování po dobu 24 hod denně na střeše „Obchodní galerie Přerov“, kdy parkovací 
systém bude  nastaven tak, že k těmto parkovacím kartám a i k parkovacím kartám - 100 ks -
zakoupeným na základě kupní smlouvy uzavřené mezi statutární městem Přerov, jako prodávajícím     
a společností GALERIE Přerov s.r.o., jako kupujícím dne 19.10.2015,  bude blokovat 100 volných 
stání v celé ploše parkoviště. Kupní cena je stanovena dohodou ve výši 20.000,- Kč, navýšená              
o příslušnou sazbu DPH ( t.j. 50,- Kč za 1 ks karty, navýšená o příslušnou sazbu DPH) a 3.980,- Kč, 
navýšená o příslušnou sazbu DPH za personifikační čtečku
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2016 splněno

1550/44/7/2016
Bezúplatný převod movité věci - vývěsní skříňky z vlastnictví statutárního města Přerov.
Část: 1.
uzavření darovací smlouvy na movitou věc – vývěsní skříňku, inv. č. 442-00004351, z vlastnictví 
statutárního města Přerov do vlastnictví církevní organizace Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Č. Drahlovského 912/1, IČ 47998431, ve znění dle 
přílohy

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2016 splněno

1551/44/7/2016
Realizace sběru použitých jedlých olejů a tuků na veřejně přístupných kontejnerových 
stanovištích na území města Přerova
Část: 
realizaci sběru použitých jedlých olejů a tuků z domácností pod katalogovým číslem 20 01 25 pomocí 
speciálních sběrných nádob rozmístěných na kontejnerových stáních území města Přerova 
prostřednictvím Technických služeb města Přerova
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 19. 8. 2016 splněno

1555/44/7/2016
Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích dotčených stavbou „II/434 Kozlovice –
průtah“ v k.ú. Kozlovice u Přerova.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích parc. č. 2/1 o výměře cca 54 m2 (trvalý 
zábor), parc. č. 51/7 o výměře cca 63 m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 4 m2 (dočasný zábor), parc.     
č. 58/1 o výměře cca 34 m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 4 m2 (dočasný zábor), parc. č. 208/1             
o výměře cca 375 m2 (trvalý zábor), parc. č. 458/1 o výměře cca 56 m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 
34 m2 (dočasný zábor), parc. č. 458/2 o výměře cca 15 m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 19 m2

(dočasný zábor), parc. č. 548/1 o výměře cca 52 m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 14 m2 (dočasný 
zábor), parc. č. 684/15 o výměře cca 6 m2 (trvalý zábor), parc. č. 947/11 o výměře cca 3 m2 (dočasný 
zábor) a parc. č. 947/12 o výměře cca 25 m2 (dočasný zábor), vše v katastrálním území Kozlovice u 
Přerova, obec Kozlovice dotčených stavbou ,,II/434 Kozlovice – průtah“ mezi statutárním městem 
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Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemků a Olomouckým 
krajem., se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11,IČ:60609460, jako stavebníkem, ve znění 
dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 19. 8. 2016 splněno

1556/44/7/2016
Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 2645/1, p.č.2645/43, p.č. 2680/1, p.č. 
2680/45, p.č. 2701 v k.ú. Přerov-rekonstrukce venkovních potrubních rozvodů- EC II-
2.etapa
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 2645/1 ostatní plocha-48370 m2, 
p.č.2645/43 ostatní plocha-3618 m2, p.č. 2680/1 ostatní plocha-34971 m2, p.č. 2680/45 zastavěná 
plocha a nádvoří-4199 m2, p.č. 2701 ostatní plocha-701 m2 mezi Statutárním městem Přerov, Přerov I-
Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a společností Teplo Přerov a.s., se 
sídlem Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov, IČO: 25391453,  jako žadatelem dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 19. 8. 2016 splněno

1557/44/7/2016
Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 4977, p.č. 712/19, p.č. 710/2, p.č. 709, 
p.č. 708, p.č. 4957/3 v k.ú. Přerov-,,Rekonstrukce vodovodu v části ul. Kojetínská, 
Přerov“
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 4977 ostatní plocha-1019 m2, p.č. 712/19 
ostatní plocha-464 m2, p.č. 710/2 ostatní plocha- 117 m2, p.č. 709 ostatní plocha- 206 m2, p.č. 708 
ostatní plocha- 21 m2,  p.č. 4957/3 ostatní plocha- 3660 m2 v k.ú. Přerov mezi Statutárním městem 
Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a společností 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, 750 02 Přerov, IČO: 47674521,  jako 
žadatelem dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 19. 8. 2016 trvá

1558/44/7/2016
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4983/1 ostatní plocha-3065 m2,  v k.ú. 
Přerov- ,,Horkovodní přípojka, Wurmova 28, Přerov“
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 4983/1 ostatní plocha-3065 m2,  v k.ú.
Přerov mezi Statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a společností Teplo Přerov a.s., se sídlem Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov, 
IČO: 25391453,  jako žadatelem dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 19. 8. 2016 splněno

1559/44/7/2016
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1538/3,  v k.ú. Žeravice- ,,Rozšíření 
skládky TKO Přerov-Žeravice II-2. Etapa, 1. a 2. sekce skládky, SO 006 rozvody NN“ 
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 1538/3 ostatní plocha- 3408 m2, v k.ú.
Žeravice mezi Statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a společností Technické služby města Přerova s.r.o., se sídlem Na Hrázi 3165/17, 
750 02 Přerov, IČO: 27841090,  jako žadatelem dle přílohy č.1
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O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 19. 8. 2016 trvá

1560/44/7/2016
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 2790/1 ostatní plocha-3776 m2,  v k.ú. 
Přerov- ,, Stavební úpravy bytového domu Kozlovská 39,41, Přerov“
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 2790/1 ostatní plocha-6776 m2,  v k.ú. 
Přerov mezi Statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34 ,PSČ 750 11,  jako 
vlastníkem pozemku a Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 2863, 2864 Kozlovská 39,41         
v Přerově., se sídlem Přerov- Přerov I- Město, Kozlovská 2863/39, PSČ 750 02, IČO: 286337717,  
jako žadatelem dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 19. 8. 2016 splněno

1561/44/7/2016
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 5453/7, v k.ú. Přerov- ,, Sjezd na 
pozemní komunikaci“
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 5453/7 orná půda- 1152 m2, v k.ú. Přerov,  
mezi Statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11,  jako vlastníkem 
pozemku a p. F.R.  a pí   M.R.,  jako žadatelem dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 19. 8. 2016 splněno

1562/44/8/2016
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – výpůjčky s o.s. KAPPA-HELP
Část: 1.
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Boženy Němcové 
16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, jako půjčitelem                
a organizací o.s. KAPPA-HELP, IČ: 66743192, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, nám. Přerovského 
povstání 2803/1, jako vypůjčitelem. Předmětem smlouvy o výpůjčce jsou nebytové prostory v II. 
nadzemním podlaží  stavby občanského vybavení  č.p. 101, příslušné k části obce Přerov I – Město,   
na pozemku p.č. 616/1 v k.ú. Přerov (Přerov, Boženy Němcové 16), ve výčtu dle důvodové zprávy. 
Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 5. 2016 splněno

1562/44/8/2016
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – výpůjčky s o.s. KAPPA-HELP
Část: 2.
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Boženy Němcové 
16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, jako půjčitelem                
a organizací o.s. KAPPA-HELP, IČ: 66743192, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, nám. Přerovského 
povstání 2803/1, jako vypůjčitelem. Předmětem smlouvy o výpůjčce je venkovní školní hřiště, ostatní 
plocha p.č. 617/1 v k.ú. Přerov. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou od 1. 6. 2016 do       
31. 12. 2016

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 5. 2016 splněno
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1563/44/8/2016
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. 5. 2016 splněno

1564/44/8/2016
Darovací smlouva – Teplo Přerov a.s. 
Část: 1.
přijetí nepeněžitého daru – 24 ks průkazek k bezplatnému plavání a bruslení v zařízeních 
provozovaných společností Teplo Přerov a.s. pro období od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017 a uzavření 
darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a společností Teplo Přerov 
a.s., IČ: 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov I – Město, Přerov, jako dárcem, jejímž 
předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely ocenění žáků základních škol v rámci akce Scholar 2016
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 5. 2016 splněno

1565/44/8/2016
Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov – aktuální informace
Část: 2.
změnu složení Řídícího výboru projektu MAP včetně jmenného obsazení dle přílohy důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 5. 2016 splněno

1566/44/9/2016
Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
Část: 4.
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 (2+1), o ploše 80,53 m2, v domě č. p. 2849, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 61/3, v k. ú. Přerov, Kainarova, č. o. 12 (vč. zařizovacích 
předmětů dle přílohy č. 4), s paní J.K., za nájemné ve výši 3 992 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 
předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou 
od 1. 8. 2016 do 31. 10. 2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena pouze za splnění podmínky, že jmenovaná 
setrvá k 1. 8. 2016 ve stávajícím pracovním poměru. Nájemní smlouva bude uzavřena dle vzorové 
smlouvy, která je přílohou důvodové zprávy
O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 8. 2016 trvá

1572/44/10/2016
Podněty a připomínky ze  17. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Část: 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými                
na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova
O: Puchalský Vladimír, primátor města Přerova
T: 10. 6. 2016 splněno


