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Seznam úkolů 45. - 50. schůze Rady města Přerova

1608/45/7/2016
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č.  
2631/103, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2631, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2487/6, zast. pl.  a nádvoří,  v k.ú. Přerov (Vaňkova 
14).
Část: 1.
uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 24.1.2012  na 
nebytovou jednotku č.  2631/103, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2631, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2487/6, zast. pl.  a nádvoří,  v k.ú. Přerov (Vaňkova 14) o 
celkové výměře 41,25 m2, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 
Miroslavou Oravcovou, místem podnikání Přerov I – Město, Vaňkova 2631/14, IČ 88363031, jako 
nájemcem, ke dni 30.6.2016, ve znění dle přílohy

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

1610/45/7/2016
Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 356/1 v k.ú. 
Újezdec u Přerova 
Část: 1.
pacht pozemku p.č. 356/1, orná půda, o výměře 2075 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova a uzavření 
pachtovní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako propachtovatelem a Josefem Pittnerem, IČ: 
40292789, jako pachtýřem ve znění dle přílohy č. 1. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 1.10. běžného roku. Výše pachtovného bude činit 332,-
Kč/rok, t.j. 0,16 Kč/m2/rok
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2016 splněno

1611/45/7/2016
Prodloužení nájmu nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.
1170, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov jehož součástí je budova  bez č.p./č.e. objekt 
občanské vybavenosti, příslušná k části obce Přerov I. –Město (veřejné WC na nám. 
Svobody v Přerově)
Část: 1.
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 24.7.2016 mezi statutárním městem Přerov, 
jako pronajímatelem a Pavlem Hrnčířem, IČ: 68319592, místem podnikání Za mlýnem 9, Přerov I. -
Město, jako nájemcem, ve znění dle přílohy č. 1.
Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu do 24.7.2018
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 22. 7. 2016 splněno

1613/45/7/2016
Úhrada za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 245/1, p.č. 245/2 a p.č. 241/3 vše v k.ú. 
Lověšice u Přerova.
Část: 1.
uzavření dohody o úhradě pohledávky za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 245/1, orná půda, o 
výměře 1214 m2, p.č. 245/2, orná půda, o výměře 2167 m2 a p.č. 241/3, orná půda, o výměře 5565 m2 

vše v k.ú. Lověšice u Přerova od 1.5.2015 do 27.4.2016 ve výši 882,- Kč, t.j. 0,10 Kč/m2/rok, mezi 
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statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemku) a Josefem Pittnerem, místem podnikání 
Přerov-Újezdec, Větrná 14a, IČ: 40292789 (jako uživatelem pozemku) ve znění  dle přílohy č. 1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2016 splněno

1614/45/7/2016
Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) – „Rozšíření veřejného osvětlení Přerov -
Lověšice – ul. Družstevní“
Část: 1.
uzavření Smlouvy o umístění zařízení mezi společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 
8 (jako poskytovatelem) a statutárním městem Přerov (jako uživatelem) ve znění dle přílohy č. 1. 
Poskytovatel touto smlouvou dává uživateli souhlas se zřízením a provozováním zařízení uživatele 
„Rozšíření veřejného osvětlení Přerov - Lověšice – ul. Družstevní“ na podpěru nadzemního vedení 
nízkého napětí. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, bezplatně
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2016 splněno

1616/45/7/2016
Změna v čl. 4 Řádu veřejného pohřebiště města Přerova 
Část: 1.
změnu v čl. 4, Řádu veřejného pohřebiště města Přerova, povinnosti návštěvníků pohřebiště, způsob a 
pravidla užívání zařízení a doba zpřístupnění pohřebiště a to tak, že nově zní:

Pohřebiště je veřejné místo, denně přístupné takto:

- Přerov, část Přerov I - Město 
listopad - březen   od 07.00 do 17.00 hod
duben - říjen         od 07.00 do 20.00 hod
V den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle od 07.00 do 20.00 hod.

- Přerov, část Přerov II - Předmostí 
listopad - březen   od 07.00 do 17.00 hod
duben - říjen         od 07.00 do 19.00 hod
V den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle od 07.00 do 20.00 hod.

- Přerov, část Přerov III - Lověšice
- Přerov, část V - Dluhonice
- Přerov, část VII - Čekyně
- Přerov, část VIII - Henčlov
- Přerov, část XIII - Penčice

neomezeně po celý rok.

Ostatní části beze změny
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 15. 12. 2016 splněno
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1617/45/7/2016
Příkazní smlouva - pronájem parkovacích karet pro volné parkování na parkovišti na 
střeše obchodní galerie (budova bývalého Prioru) na ul. Čechova v Přerově
Část: 1.
uzavření příkazní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako příkazcem a příspěvkovou 
organizací, Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem nám. T.G.Masaryka 150/8, Přerov 
I-Město, IČ 45180512, jako příkazníkem ve znění dle přílohy 
č. 2.
Předmětem smlouvy je úprava podmínek, za kterých bude příkazník obstarávat pro příkazce činnosti 
spojené s pronájmem parkovacích karet, které umožní jejich držitelům vjezd a výjezd na parkoviště, 
které bude umístěno na střeše stavby „Obchodní galerie Přerov". Příkazníkovi za obstarání záležitostí 
příkazce dle této smlouvy náleží odměna ve výši 30.000,- Kč, navýšených o příslušnou sazbu DPH.
Součástí ujednání smlouvy je udělení plné moci příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby 
města Přerova, se sídlem nám. T.G.Masaryka 150/8, Přerov I-Město, IČ 45180512 ke všem právním 
jednáním, které bude v souladu s touto smlouvou jménem a na účet statutárního města Přerova 
vykonávat
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 15. 6. 2016 splněno

1622/45/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 48/21 v k.ú. Vinary 
u Přerova- oplocení části pozemku p.č. 48/21 v k.ú. Vinary u Přerova“
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 48/21, ostatní plocha, o výměře 1142 m2 v 
k.ú. Vinary u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, 
jako vlastníkem pozemku a M.D. , jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 2. 9. 2016 splněno

1626/45/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 164,  p.č. 403, p.č. 
898,  v k.ú. Žeravice - stavba vodovodního řadu, vodovodní přípojky a odtokového 
kanalizačního potrubí z domácí ČOV vč. vybudování vyústního objektu  k novostavbě 
RD na pozemku p.č. 598/1 v k.ú. Žeravice.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 164, ostatní plocha, o výměře 3472 m2, 
p.č. 403, trvalý travní porost, o výměře 1161 m2 p.č. 898, vodní plocha, o výměře 11177 m2, v k.ú. 
Žeravice mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11,  jako 
vlastníkem pozemků a p. M.K. a pí A.K., jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 2. 9. 2016 splněno

1627/45/8/2016
Mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem – vyhodnocení zápisu a 
projednání výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách
Část: 2.
pro školní rok 2016/2017 v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerovem výjimku z 
maximálního počtu dětí ve třídách takto:
 Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8, kde lze na odloučeném pracovišti Na odpoledni 16 
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naplnit 1 třídu do počtu 28 dětí,
 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 26 dětí,
 Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 25 dětí, 
 Mateřská škola Přerov, Optiky 14, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 25 dětí,
 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 25 dětí,
 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 25 dětí. 

O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2016 splněno

1627/45/8/2016
Mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem – vyhodnocení zápisu a 
projednání výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách
Část: 3.
pro školní rok 2016/2017 v Mateřské škole Přerov, Kratochvílova 19, zřízené statutárním městem 
Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě s těžkým zdravotním postižením. Tuto třídu lze 
naplnit do počtu 10 dětí
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2016 splněno

1628/45/9/2016
Novelizace vnitřního předpisu k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení -
v domech s pečovatelskou službou
Část: 
vnitřní předpis č. XX/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 
– v domech s pečovatelskou službou, ve znění vnitřního předpisu č. 4/2013, ve znění vnitřního 
předpisu č. 5/2014, ve znění vnitřního předpisu č. 4/2016 vydaného Radou města Přerova. Vnitřní 
předpis nabývá účinnosti dnem 15. 6. 2016
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 15. 6. 2016 splněno

1630/45/9/2016
Krizové bydlení pro osoby v krizové životní situaci 
Část: 1
změnu svého usnesení č. 1454/42/10/2016 bod 1., 2., 3. z 42. schůze Rady města Přerova konané dne 
21.4.2016, tak, že se usnesení mění a nově zní takto:

Rada města Přerova po projednání 
1. schvaluje realizaci "Krizového bydlení" pro osoby v krizové situaci dle upravené přílohy a 
důvodové zprávy

2. 
a) schvaluje bezúplatný převod movitého majetku - 2 ks polohovacích lůžek s mechanikou Beta vč. 
matrací do majetku statutárního města Přerova a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi 
statutárním městem Přerovem a Sociálními službami města Přerova, p.o., jejímž předmětem je tento 
movitý majetek.
b) pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
2a) návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu.

3. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb provést opravy a pořídit vybavení bytu č. 9 v 
přízemí domu č.p. 748 v Přerově na ul. Trávník 1, který bude sloužit pro účely Krizového bydlení dle 
důvodové zprávy
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O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2016 splněno

1631/45/9/2016
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 - 5 osob včetně osob s nimi společně posuzovaných 
uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 7. 6. 2016 splněno

1652/47/4/2016
Rámcová smlouva o provádění exekucí
Část: 1.
uzavření rámcové smlouvy o provádění exekucí mezi statutárním městem Přerov a JUDr. Lukášem 
Jíchou, soudním exekutorem, se sídlem Komenského 38, 750 00 Přerov, IČ: 04886674, DIČ: CZ 
8310214935, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
O: Řezáčová Eva, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
T: 15. 7. 2016 splněno

1669/47/7/2016
Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 166 v 
k.ú. Popovice u Přerova 
Část: 1.
uzavření pachtovní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem Přerov (jako 
propachtovatelem a vlastníkem pozemku) a panem Ing. J.K. (jako pachtýřem a stavebníkem) ve znění 
dle přílohy č. 1. Předmětem smlouvy je pacht části pozemku p.č. 166, ostatní plocha, o výměře 45 m2

v k.ú.Popovice u Přerova. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 
rok, vždy k 30.9. běžného roku. Pacht bude činit 45,- Kč/rok, t.j. 1,- Kč/m2/rok.  Pozemek bude užíván 
jako zahrádka (předzahrádka před rodinným domem). Součástí smlouvy je ujednání, kterým statutární 
město Přerov uděluje souhlas s umístěním stavby oplocení na předmětné části pozemku. Součástí 
ujednání smlouvy bude dále úhrada ve výši 45,- Kč/rok, t.j. 1,- Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání části 
pozemku p.č. 166, ostatní plocha, o výměře 45 m2 za období od 14.8.2015 do data uzavření výše 
citované smlouvy
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 8. 2016 trvá

1671/47/7/2016
1. Zřízení věcného břemene – služebnosti k tíži  pozemku p.č. 2883/28 v k.ú. Přerov. 2. 
Smlouva o právu provést stavbu –11010-056416,CG5M-PRRV-PRLIS-OK
Část: 2.
uzavření smlouvy o  právu provést stavbu  11010-056416,CG5M-PRRV-PRLIS-OK,  a to uložení 
optického kabelu na části pozemku p.č. 2883/28 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov a 
Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. , jako stavebníkem.  Smlouva je podkladem pro  správní 
řízení a slouží jako vyjádření účastníka řízení s umístěním stavby
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2016 splněno

1672/47/7/2016
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1. Zřízení věcného břemene – služebnosti k tíži  pozemku p.č. 5076 v k.ú. Přerov. 2. 
Smlouva o právu provést stavbu –11010-056414,CG5M-PRRV-PRKAB-OK
Část: 2.
uzavření smlouvy o  právu provést stavbu 11010-056414,CG5M-PRRV-PRKAB- OK ,  a to uložení 
optického kabelu na části pozemku p.č. 5076 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov a Českou 
telekomunikační infrastrukturou a.s., jako stavebníkem. Smlouva  je podkladem pro  správní řízení a 
slouží jako vyjádření účastníka řízení s umístěním stavby
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2016 splněno

1673/47/7/2016
Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu na pozemcích v 
majetku statutárního města Přerova – p.č. 6051, p.č. 4973/15, p.č. 4973/17, vše v k.ú. 
Přerov.
Část: 2.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „CG5M  PRRV  PRPSP  OK“ telekomunikační  rozvod –
optická přípojka základnové stanice,   na pozemcích p.č. 6051, p.č. 4973/15, p.č. 4973/17, vše v k.ú. 
Přerov,  mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, jako stavebníkem, dle 
přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2016 splněno

1674/47/7/2016
Výpůjčka movitých věcí statutárním městem Přerovem - 2 ks obrazů autora Augustina 
Mervarta v předsálí Slavnostní zámecké síni přerovského zámku. 
Část: 1.
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 4.7.2014 na movité věci - 2 ks obrazů autora 
Augustina Mervarta - "Martinský jarmark" o rozměrech 100 cm x 70 cm, inv. č. 00070224 a "Přerov v 
zimě" o rozměrech 97 cm x 68 cm, inv č. 00070218, umístěné v předsálí Slavnostní zámecké síně 
uzavřené mezi společností Česká spořitelna a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 
45244782, jako půjčitelem a statutárním městem Přerovem, jako vypůjčitelem, ve znění dle přílohy. 

Dodatek č. 1 bude řešit prodloužení doby výpůjčky. Původní doba výpůjčky – od 1.7.2014 do 
30.6.2016 se změní na novou dobu výpůjčky – od 1.7.2016 do 30.6.2018
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2016 splněno

1676/47/7/2016
Smlouva o postoupení práv z dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
"Sjezd vozidel HZS do toku Bečvy v prostoru pod Prechezou, DÚR"
Část: 
uzavření smlouvy o postoupení práv z dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) s 
názvem: "SJEZD VOZIDEL HZS DO TOKU BEČVY V PROSTORU POD PRECHEZOU" mezi 
statutárním městem Přerovem, jako převodcem, společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 
se sídlem Praha 5, Nábřežní 4, IČ: 47116901, jako nabyvatelem, společností Agroprojekce Litomyšl, 
spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, Rokycanova 114, IČ: 64255611, jako nabyvatelem a  PRINTES-
ATELIER s.r.o., se sídlem Přerov, Mostní 11a, IČ: 25391089, jako zpracovatelem dokumentace ve 
znění dle přílohy č. 1.
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Předmětem smlouvy je bezúplatný převod práv a povinností z ní vyplývajících a/nebo s ní spojených, 
včetně práv a povinností spojených s jejím užitím (odpovídající postoupení licence k užití autorského 
díla) z převodce na nabyvatele za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2016 splněno

1677/47/7/2016
Mimořádné prohlídky mostů přes žel. trať Přerově ev.č. Př-M 04727-1 a ev.č. Př-M 
04727-2 na ul. Dluhonská v Přerově.
Část: 1.
objednání mimořádných prohlídek mostních objektů přes žel. trať ČD ev.č. Př-M 04727-1 a ev.č. Př-M 
04727-2 na ul. Dluhonská v Přerově, dle přílohy č.
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2016 splněno

1679/47/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 8/1, p.č. 34, p.č. 
1080  v k.ú. Újezdec u Přerova- pokládka optického kabelu pro připojení internetu k RD 
na pozemku p.č.18/2 v k.ú. Újezdec u Přerova.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 8/1, ostatní plocha, o výměre 18208 m2, 
p.č. 34, zahrada, o výměře 1905 m2, p.č. 1080, ostatní plocha, o výměre 860 m2 v k.ú. Újezdec u 
Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemků a p. V.V. a pí A.V., jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1 a dle varianty II  
stanoviska Odboru majetku a komunálních služeb
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 16. 9. 2016 splněno

1680/47/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 158, v k.ú. Popovice 
u Přerova- sjezd na místní komunikaci na ul. Kovářská v Přerově X- Popovicích.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na  pozemku p.č. 158, ostatní plocha, o výměre 4337 m2, v 
k.ú. Popovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 
11, jako vlastníkem pozemků a pí P.D. , jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 16. 9. 2016 splněno

1681/47/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 439/22 v k.ú. 
Lověšice u Přerova- vodovodní přípojka k RD na p.č. 96 v k.ú. Lověšice u Přerova.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na  pozemku p.č. 439/22, ostatní plocha, o výměre 1173 
m2, v k.ú. Lověšice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 
750 11, jako vlastníkem pozemků a pí H.Ž. a p. A.O., jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 16. 9. 2016 splněno
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1682/47/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 510 v k.ú. Lověšice 
u Přerova - Přípojka dešťové kanalizace k RD, Drážní č.178/70, Přerov III-Lověšice.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na  pozemku p.č. 510, ostatní plocha, o výměre 3017 m2  v 
k.ú. Lověšice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 
11, jako vlastníkem pozemků a p. J.K., jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 16. 9. 2016 splněno

1683/47/8/2016
Vnitřní předpis č. 11/2016 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces 
Část: 1.
Vnitřní předpis č. 11/2016 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Přerov a rozpočtový proces ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2016 splněno

1683/47/8/2016
Vnitřní předpis č. 11/2016 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces 
Část: 2.
ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem postupovat dle Vnitřního 
předpisu č. 11/2016 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Přerov a rozpočtový proces, a to již za období 2. mezitímní závěrky zpracované ke 
dni 30. 6. 2016
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství; Novotná 
Daniela, Ing., vedoucí odboru Kanceláře primátora
T: 30. 6. 2016 splněno

1684/47/9/2016
Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2015" - peněžitý dar a 
smlouva o zprostředkování reklamy
Část: 4.
náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního jednání dle návrhu na 
usnesení a k jeho uzavření a podpisu
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2016 splněno

1711/48/7/2016
Dohoda o skončení nájmu a záměr statutárního města Přerova – pacht nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 283/19 v k.ú. Předmostí
Část: 1.
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 283/19, orná půda, o výměře 181 m2 v k.ú. 
Předmostí mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní L.Ch. (jako nájemcem) ve 
znění dle přílohy č. 1. Nájem vznikl na základě  nájemní smlouvy uzavřené dne 10.10.2007 a bude 
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ukončen dohodou ke dni 31.8.2016
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 8. 2016 splněno

1716/48/7/2016
Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  - nájem části pozemků 
p.č  4996/1, p.č. 4996/2 a p.č. 4996/3, vše  v k.ú. Přerov.
Část: 1.
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne ze dne 30.6.2006,  ve znění dodatku č. 1 ze dne 
30.6.2011, na pozemek p.č. 4996/2, ost. plocha o výměře 26 m2 a část pozemku p.č. 4996/3, ost. 
plocha o výměře 42 m2 oba v k.ú. Přerov, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a společností CYLINDR-CAFFE, s.r.o., se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Tyršova 
642, IČ 25562061, jako nájemcem, ve znění dle přílohy.
Dodatek č. 2 bude upravovat:
a) Dobu nájmu.  Původní doba nájmu – na dobu určitou, do 30.6.2016 se změní na novou dobu 
nájmu  
            – na dobu určitou, do 30.6.2021.
b) Rozšíření předmětu  nájmu. Původní předmět nájmu se rozšíří o část pozemku p.č. 4996/1 ost.   
             plocha o výměře 78 m2, v k.ú. Přerov. 
c) Výši nájemného zůstane v původní výši  27.000,- Kč/rok.
d)        Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání bude činit ve výši 19 770,- Kč, a to  za 3 roky zpětně 
od 
          dne datu uzavření dodatku č. 2
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2016 splněno

1717/48/7/2016
Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - část p.č. 418/1 v k.ú. 
Lověšice u Přerova.
Část: 
uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako propachtovatelem a Bc. A.Č., jako 
pachtýřem, kterou  ke dni 30.6.2016 bude ukončen pachtovní vztah k části pozemku p.č. 418, orná 
půda, o výměře 400 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova, založený pachtovní smlouvou uzavřenou mezi 
propachtovatelem a pachtýřem dne 15.9.2015, ve znění dle přílohy
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2016 splněno

1719/48/7/2016
Zřízení věcného břemene – služebnosti k tíži  pozemku p.č. 4983/1 v k.ú. Přerov. 
Část: 1.
zřízení věcného břemene – služebnosti,  odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene –
zřídit, uložit  a provozovat stavbu  „Horkovodní přípojka, Wurmova 28, Přerov“ tíži pozemku p.č. 
4983/1 ost. plocha, v k.ú.  Přerov, ve prospěch  společnosti Teplo Přerov, a.s., se sídlem Přerov I-
Město, 750 11 Blahoslavova ul. 1499/7,  IČ 25391453 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 Teplo Přerov, a.s., se sídlem Přerov I-Město, 750 11 
Blahoslavova ul. 1499/7,  IČ 25391453  jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé. 
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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 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: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2016 splněno

1720/48/7/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti  a souhlas s umístěním stavby na nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4928 v k.ú. Přerov 
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat podzemní kabelové vedení NN a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  
strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou 
nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži 
pozemku p.č. 4928 v  k.ú. Přerov, a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, 
PSČ: 405 02, IČ: 24729035.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno 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 právu 
provést stavbu a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi 
statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene a vlastníkem pozemku na 
straně jedné a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, PSČ: 405 02, IČ: 24729035, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene a stavebníkem na straně druhé, ve znění dle přílohy č. 1.
Součástí  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti je ujednání, kterým 
statutární město Přerov uděluje  právo provést  stavbu zemního kabelového vedení investorovi a jím 
pověřeným osobám  na pozemku  ve vlastnictví statutárního města Přerova  p.č. 4928 v k.ú. Přerov, v 
souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů a bude sloužit jako podklad k řízení před stavebním úřadem pro výše uvedenou stavbu. Právo 
provést stavbu ve smyslu ust. § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nezřizuje.
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. Oprávněný 
uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, náklady spojené s vypracováním 
geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného 
břemene  - služebnosti  do katastru nemovitostí
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2016 splněno
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1721/48/7/2016
Bezúplatný převod movité věci – trezoru z vlastnictví statutárního města Přerov.
Část: 1.
uzavření darovací smlouvy na movitou věc – trezoru včetně nástavce nad trezor, inv. č. 442-00012353, 
z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví příspěvkové organizace Muzeum Komenského v 
Přerově, se sídlem Přerov I - Město, Horní náměstí 7, IČ 00097969, ve znění dle přílohy
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2016 splněno

1722/48/7/2016
Užívání  nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – části prostor v 
objektu bydlení č.p. 18, příslušném k části obce Přerov XI - Vinary, který je součástí 
pozemku p.č. st. 44/1, v k.ú. Vinary u Přerova (Kulturní dům Vinary).
Část: 1.
uzavření smlouvy o úhradě nákladů v souvislosti s užíváním prostor – sociálního zařízení v objektu 
bydlení č.p. 18, příslušném k části obce Přerov XI - Vinary, který je součástí pozemku p.č. st. 44/1 v 
k.ú. Vinary u Přerova (Kulturní dům Vinary) mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem  a 
společností ARRIVA Morava a.s., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5, IČ 
25827405, jako uživatelem, která bude činit částku 100,-Kč/měsíc včetně DPH, ve znění dle přílohy
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2016 splněno

1724/48/7/2016
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 18.12.2013 
v platném znění
Část: 2.
náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1. návrhu 
na usnesení včetně podpisu
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2016 splněno

1725/48/7/2016
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 
dodávce elektrické energie – kontejnerové stání Přerov, Jasínkova 19
Část: 2.
náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1. návrhu na 
usnesení včetně podpisu
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2016 trvá

1727/48/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 426/9 v k.ú. 
Předmostí – Betonová manipulační plocha.
Část: 1.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 426/9, ostatní plocha o výměře 106669 m2 v 
k.ú. Předmostí mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a spol. AUTO KLUB PŘEROV-MĚSTO v AČR, se sídlem Dluhonská 1350/43, 
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Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 00533751, jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2016 splněno

1728/48/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1021 v k.ú. 
Žeravice- Zpevnění účelové komunikace k parc.č.794 v k.ú. Žeravice.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 1021, ostatní plocha o výměře 3980 m2 v 
k.ú. Žeravice mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a pí. P.M., jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2016 splněno

1729/48/8/2016
Hodnocení práce ředitelek 
Část: 
výsledky hodnocení práce níže jmenovaných ředitelek příspěvkových organizací dle důvodové zprávy: 
 paní Mgr. Bc. Ilony Bočinské, ředitelky Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16,
 paní Zdeňky Studené, ředitelky Mateřské školy Přerov, Lešetínská 5.
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 7. 2016 splněno

1730/48/8/2016
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 2016 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 7. 2016 splněno

1731/48/8/2016
Úprava platu ředitelky základní školy
Část: 
s účinností od 1. 8. 2016 platový postup do vyššího platového stupně paní Mgr. Bc. Věře 
Václavíčkové, ředitelce Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, 
Hranická 14, v rozsahu dle důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 7. 2016 splněno

1732/48/8/2016
Profilace mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem
Část: 2.
zaměření Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 
45180083, odloučeného pracoviště mateřské školy v Čekyni na polytechnickou výchovu s profilací na 
keramické tvoření s účinností od 1. 9. 2016
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2016 splněno
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1732/48/8/2016
Profilace mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem
Část: 3.
financování zaměření odloučeného pracoviště mateřské školy v Čekyni, součásti Základní školy J. A. 
Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, uvedeného v bodě 2. 
tohoto usnesení, z provozního příspěvku zřizovatele dle důvodové zprávy s účinností od školního roku 
2016/2017 a v maximální výši 3.000 Kč/školní rok
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2016 splněno

1733/48/8/2016
Žádost o poskytnutí dotace – DRAGON FORCE PŘEROV
Část: 1.
schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem DRAGON FORCE PŘEROV, IČ: 26577984, se 
sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kozlovská 1334/3, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s 
účastí jeho 12 členů v juniorské reprezentaci České republiky na Mistrovství světa dračích lodí, které 
se uskuteční ve dnech 8. - 11. 9. 2016 v Moskvě. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 
uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2016 splněno

1736/48/9/2016
Zrušení podmínky jednorázového příspěvku obce; Kritéria pro bodové ohodnocení 
žádostí do Domova pro seniory v Přerově
Část: 2.
předložený návrh Kritérií pro bodové hodnocení žádosti o uzavření smlouvy o poskytování sociální 
služby v Domově pro seniory v Přerově
O: Žouželková Jana, Bc., ředitelka Sociálních služeb města Přerova
T: 1. 7. 2016 splněno

1737/48/9/2016
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
Část: 10.
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (3+1), o ploše 72,25 m2, v domě 
č. p. 497, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4394/48, v k. ú. Přerov, 
Kopaniny, č. o. 14 ,s paní M.S., za nájemné ve výši  60 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích 
předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31. 01. 2017 s 
možností prodloužení za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 8. 2016 splněno

1738/48/9/2016
Žádost o dotaci - Jdeme Autistům Naproti z.s.
Část: 1.
schválit poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Jdeme Autistům Naproti z.s., IČ 270 41 972, se sídlem 
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Žilinská 198/26a, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, na poskytování sociální služby raná péče v roce 2016. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 
statutárního města Přerova pro rok 2016
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2016 trvá

1739/48/9/2016
Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2016" - nepeněžité dary 
Část: 5.
přijetí nepeněžitého daru - 2 ks nabitých karet do přístroje CORAZON v hodnotě 2 000,- Kč (1 000,-
Kč/1ks) a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako obdarovaným a 
společností LÉKÁRNA Komenského Přerov, s.r.o., IČ: 47674351, se sídlem Přerov, Komenského u. 
40, PSČ 750 00, jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely zajištění 
preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2016"
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2016 splněno

1740/48/9/2016
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 - 1 osobu uvedenou ve jmenném seznamu, který je 
obsahem důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 4. 7. 2016 splněno

1778/49/7/2016
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího 
podnikání v objektu jiná stavba č.p. 2822, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
který je součástí pozemku p.č. 4293/44,  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48).  
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v objektu jiná stavba č.p.2822, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 4293/44,  v k.ú. Přerov, (Velká Dlážka 48) 
o celkové výměře 135,08 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem  a  
Jiřinou Netopilovou, místem podnikání Přerov II – Předmostí, Teličkova 3/3, IČ 76305686, jako 
nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, do 30.6.2017. Výše nájemného 
bude činit 74.294,-Kč/rok (bez DPH), tj. 550,-Kč/m2/rok. Nájemné za zařizovací předměty - 11 
termoregulačních ventilů bude činit 55,-Kč/měsíc a za 11 rozdělovačů topných nákladů 47,-Kč/měsíc. 
Účelem nájmu bude využití prostoru jako prodejna potravin a opravna obuvi. Ujednáním nájemní 
smlouvy bude úhrada za bezesmluvní užívání prostoru od 1.7.2016 do doby uzavření nájemní smlouvy
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2016 splněno

1779/49/7/2016
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího k 
podnikání v objektu bydlení č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je 
součástí  pozemku p.č. 282/1, v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44).
Část: 1.
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uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 4.5.2016 na prostor sloužící k podnikání v objektu 
bydlení č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí  pozemku p.č. 282/1, v 
k.ú. Přerov, Žerotínovo nám. 44, o výměře 67,18 m2, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a panem Mehmetem Memetim, místem podnikání Přerov I-Město, Jiráskova 759/5, IČ 
27799620, jako nájemcem, ve znění dle přílohy.

Dodatek č. 1 se týká změny čl. VI smlouvy, „Práva a povinnosti smluvních stran“, kdy se doplňují 
nové ujednání: 

(20) Pronajímatel a nájemce se závazně dohodli, že otevírací doba v provozovně bude omezena ve 
večerních hodinách maximálně do 20.30h.

(21) Nájemce se dále zavazuje, že nebude nad míru přiměřenou místním poměrům podstatně 
omezovat nájemníky v bytovém domě hlasitou hudební produkcí šířenou na veřejné prostranství z 
otevřené provozovny
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2016 splněno

1780/49/7/2016
Změna zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města Přerova - provozování 
kina Hvězda a uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci.
Část: 3.
uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci v celkové účetní hodnotě 5.333.049,23 Kč, (seznam bude 
přílohou smlouvy) mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a příspěvkovou organizací 
Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 
45180512, jako vypůjčitelem, ve znění dle přílohy,  s účinností od 1.11.2016 a za podmínky, že 
Zastupitelstvo města Přerova schválí uzavření dodatku č. 14 ke zřizovací listině  příspěvkové 
organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 
8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 
9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 
2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012, 
dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013, dodatku č. 11 ze dne 15.9.2014, 
dodatku č. 12  ze dne 20.4.2015 a dodatku č. 13 ze dne 19.5.2016, dle bodu 2. usnesení
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 8. 2016 splněno

1782/49/7/2016
Uzavření smlouvy o pořádání pravidelných městských trhů a městských jarmarků.
Část: 
uzavření smlouvy o pořádání pravidelných městských trhů a městských jarmarků ve znění dle přílohy 
mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem a společností BINEMA COM s.r.o., se sídlem 
Ostrava, Moravská Ostrava, Vítězná 3334/7, IČ 02463016, jako provozovatelem
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 8. 2016 splněno

1788/49/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 5734/24, p.č. 5731 
m2, p.č.5733/2, v k.ú. Přerov- Úprava vjezdu, umístění přípojky plynu a kanalizace.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 5734/24, ostatní plocha o výměře 1337 
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m2 , p.č. 5731, ostatní plocha o výměře 1337 m2 , p.č. 5733/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
14684 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 
11, jako vlastníkem pozemku a p. Pavlem Hutem, se sídlem Zahradní 489/14, 784 01 Litovel, IČ: 
68928858  jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 14. 10. 2016 trvá

1790/49/8/2016
Základní škola Přerov, U tenisu 4 - navýšení kapacity školní družiny
Část: 
navýšení kapacity školní družiny jako součásti příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U 
tenisu 4 na 240 žáků k 01. 09. 2016
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2016 trvá

1791/49/8/2016
Přijetí peněžitého daru účelově určeného příspěvkovou organizací zřízenou statutárním 
městem Přerovem  
Část: 
s přijetím peněžitého daru účelově určeného 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, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 7. 2016 splněno

1792/49/8/2016
Financování speciálního pedagoga po ukončení udržitelnosti evropských projektů u 
Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 a Základní školy J. A. Komenského a 
Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14 
Část: 1.
schválit pravidla a rozsah financování nákladů speciálního pedagoga příspěvkové organizace Základní 
škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy 
Němcové 16, dle důvodové zprávy, pro období od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 v návaznosti na 
schválenou legislativní změnu, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za předpokladu finančního 
krytí těchto nákladů v rozpočtu statutárního města Přerova pro příslušný kalendářní rok a za 
podmínky, že škola nezíská finanční prostředky ze státního rozpočtu
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2016 splněno

___________________________________________________________________________
1792/49/8/2016
Financování speciálního pedagoga po ukončení udržitelnosti evropských projektů u 
Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 a Základní školy J. A. Komenského a 
Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14 
Část: 2.
schválit pravidla a rozsah financování nákladů speciálního pedagoga příspěvkové organizace Základní 
škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem 
Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, dle důvodové zprávy, pro období od 16. 2. 2017 do 31. 8. 
2017 v návaznosti na schválenou legislativní změnu, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za 
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předpokladu finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu statutárního města Přerova pro příslušný 
kalendářní rok a za podmínky, že škola nezíská finanční prostředky ze státního rozpočtu
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2016 splněno

1793/49/9/2016
Krizové bydlení - návrh na uzavření krátkodobé nájemní smlouvy
Část: 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 (1+0), o ploše 30,54 m2, v domě č. p. 748, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. zařizovacích 
předmětů dle přílohy č. 1), s paní H.M., za nájemné ve výši 1 080,00 Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na 
dobu určitou od 15. 7. 2016 do 15. 10. 2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy, která je 
přílohou důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství; Dohnal 
Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 18. 7. 2016 splněno

1810/50/4/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 5088/2, p.č. 5097, p.č. 6568/11, 
p.č. 6585/1, p.č. 6586, 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  podzemní telekomunikační vedení, kabel a kabelovod, 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 
telekomunikačního vedení, likvidaci vedení k  tíži pozemků p.č. 5088/2, p.č. 5097, p.č. 6568/11, p.č. 
6585/1, p.č. 6586, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6072-453-115/2014, a to ve 
prospěch Nej.cz s.r.o., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČ 03213595.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným 
z věcného břemene - služebnosti a Nej.cz s.r.o., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČ 
03213595, 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-028/S.I-
55, ve výši 47.760,- Kč, včetně DPH. Investor uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení 
věcného břemene, podá návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a  uhradí správní poplatek za 
vklad. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena ve znění 
přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2016 splněno

___________________________________________________________________________
1811/50/4/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č.  6552/22, p.č. 6568/11, oba v 
k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.  
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat  vodovodní přípojku, a s tím spojeného omezení, spočívajícího v právu chůze a jízdy 
spočívající ve vstupu, vjíždění všemi dopravními prostředky a stavebními mechanismy  v souvislosti 
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s opravami, údržbou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti vodovodu a likvidaci potrubí k  tíži 
pozemků p.č.  6552/22, p.č. 6568/11, oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č.6290-
314-94/2015, a to ve prospěch Precheza, a.s., se sídlem Nábřeží Dr. E. Beneše 24, 750 02 Přerov, IČ 
26872307.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným 
z věcného břemene – služebnosti a Precheza, a.s., se sídlem Nábřeží Dr. E. Beneše 24, 750 02 Přerov, 
IČ 26872307, 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-032/S.I-55, ve výši 3.960,- Kč, včetně DPH. Investor uhradí povinnému jednorázovou 
úhradu za zřízení věcného břemene, podá návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a  uhradí 
správní poplatek za vklad. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti bude 
uzavřena ve znění přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2016 splněno

1812/50/4/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti  ve prospěch statutárního města Přerova na 
pozemku  p.č. 6868/1, v k.ú. Přerov.
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat veřejné osvětlení okružní křižovatky, provádět úpravy za účelem 
jeho obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, včetně jejího odstranění  k tíži 
pozemku p.č. 6868/1 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, v  rozsahu dle 
geometrického plánu č.6296-445-9/2016,      a to ve prospěch statutárního města Přerova.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, jako 
povinným z věcného břemene – služebnosti a statutárním městem Přerovem 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 dohodnutou ve výši 100,- Kč, včetně DPH. Investor uhradí povinnému 
jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, podá návrh na vklad práva do katastru nemovitostí 
a  uhradí správní poplatek za vklad. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti bude uzavřena ve znění přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2016 splněno

1813/50/4/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti  ve prospěch statutárního města Přerova na 
pozemku  p.č. 6594/1, v k.ú. Přerov.
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit, 
provozovat, opravovat  a udržovat veřejné osvětlení okružní křižovatky, provádět úpravy za účelem 
jeho obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, včetně jejího odstranění  k tíži 
pozemku p.č. 6594/1 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem  
Templova 745/5, Staré Město, 110 00 Praha1, IČ 24220809, v  rozsahu dle geometrického plánu 
č.6291-448-94/2016, a to ve prospěch statutárního města Přerova.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., se 
sídlem  Templova 745/5, Staré Město, 110 00 Praha1, IČ 24220809, jako povinným z věcného 
břemene – služebnosti a statutárním městem Přerovem jako oprávněným z věcného břemene -
služebnosti  a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 
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56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, jako investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou, za dohodnutou 
cenu ve výši 11.500,- Kč, včetně DPH. Investor uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení 
věcného břemene, podá návrh na vklad práva do katastru nemovitostí  a uhradí správní poplatek za 
vklad. Smlouva o smlouvě budoucí            o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena ve 
znění přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2016 splněno

1815/50/4/2016
Geotechnický a dendrologický průzkum, korozní průzkum, geodetické zaměření, 
ověření inženýrských sítí u mostních objektů ev.č. Př-M04727-1 a ev.č. Př-M04727-2  
přes žel.trať na ul. Dluhonská v Přerově a provedení koncepční studie a koordinace s 
projektem křižovatka II/436 x Dluhonská.
Část: 1.
uzavření smlouvy o dílo, spočívající v provedení geotechnického a dendrologického průzkumu, 
korozního průzkumu, geodetického zaměření, ověření inženýrských sítí u mostních objektů ev.č. Př-
M04727-1 a ev.č. Př-M04727-2 přes žel.trať na ul. Dluhonská v Přerově a dále v provedení koncepční 
studie a koordinace s projektem křižovatka II/436 x Dluhonská, dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 8. 2016 splněno

1815/50/4/2016
Geotechnický a dendrologický průzkum, korozní průzkum, geodetické zaměření, 
ověření inženýrských sítí u mostních objektů ev.č. Př-M04727-1 a ev.č. Př-M04727-2  
přes žel.trať na ul. Dluhonská v Přerově a provedení koncepční studie a koordinace s 
projektem křižovatka II/436 x Dluhonská.
Část: 3.
vedoucího odboru správy ostatního majetku a komunálních služeb provedením uzavření smlouvy o 
dílo se společností PONTEX spol. s r.o. , dle tab. podklady-odhad nákladů uvedené v cenové nabídce 
a to ve výši 290.400,- Kč vč.DPH, dle přílohy č.
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 8. 2016 splněno

1818/50/5/2016
Žádost o poskytnutí dotace – Jan Vojtek
Část: 1.
schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a panem Janem Vojtkem, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účastí výše jmenovaného na mezinárodní soutěži BREAK THE FLOOR, která se 
uskuteční ve dnech 22. – 23. října 2016 v Brazílii. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 
uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2016 splněno


