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Seznam úkolů – 51. schůze Rady města Přerova konané dne 24.8.2016

1871/51/7/2016
Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – části pozemku p.č. 4941 
v k.ú. Přerov
Část: 2.
uzavření dohody o skončení nájmu založené nájemní smlouvou ze dne 28.8.2006 ve znění dodatku č. 
1 ze dne 13.9.2006, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 4941 o výměře 33,75 m2 v k.ú. 
Přerov, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a JUDr. Tomášem Vránou, 
Exekutorský úřad v Přerově, místem podnikání Přerov, Komenského 38, IČ: 66246750, jako 
nájemcem. Předmětem smlouvy je nájem části pozemku p.č. 4941 o výměře 33,75 m2 v k.ú. Přerov. 
Nájem skončí dnem podpisu dohody
O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2016 splněno

1874/51/7/2016
Převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - uzavření dodatku ke 
smlouvě o převodu movitých věcí parkovacích karet pro volné parkování na parkovišti 
na střeše obchodní galerie (budova bývalého Prioru) na ul. Čechova v Přerově
Část: 1.
uzavření Dodatku č. 1 ke  kupní smlouvě uzavřené mezi společností GALERIE Přerov s.r.o., se sídlem 
Prostějov, Dukelská brána 25/7, IČ: 29287138, jako prodávajícím a statutárním městem Přerov, jako 
kupujícím, dne 23.5.2016, ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem se z předmětu smlouvy vyjímá 
personifikační čtečka EM 4102, rozhraní RS 232.
V ostatní se ujednání smlouvy nemění
O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2016 splněno

1883/51/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 510/1, v k.ú. 
Předmostí – Plynofikace rodinného domku Olomoucká č.132/10, Předmostí.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 510/1 o výměře 1061 m2 (ostatní plocha-
ostatní komunikace), v k.ú. Předmostí, mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 
709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a pí I.G., jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 28. 11. 2016 splněno

1884/51/7/2016
Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku p.č.
5733/2 v k.ú. Přerov - Manipulační plocha na pozemku p.č. 5733/2 v k.ú. Přerov.
Část: 1.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. pozemku p.č. 5733/2 o výměře 14684 m2

(zastavěná plocha a nádvoří- zbořeniště) v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-
Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. Jiří Heinz s.r.o., se sídlem: 
Přerov - Přerov I-Město, 9. května 2901/113, PSČ 75002,
jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
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T: 24. 11. 2016 splněno

1885/51/7/2016
Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku 
p.č.102/56 v k.ú. Popovice u Přerova na ul. Na Výsluní - Vjezd k RD na pozemku 
p.č.102/51 v k.ú. Popovice u Přerova.
Část: 1.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 102/56 o výměře 343 m2 (ostatní plocha-
zeleň) v k.ú. Popovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 
PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. M.H. jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 24. 11. 2016 splněno

1887/51/7/2016
Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku 
p.č.102/56 v k.ú. Popovice u Přerova na ul. Na Výsluní- Vjezd a chodník k RD na 
pozemku p.č.102/49 v k.ú. Popovice u Přerova.
Část: 1.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 102/56 o výměře 343 m2 (ostatní plocha-
zeleň) v k.ú. Popovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 
PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. T.K. jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 24. 11. 2016 splněno

1888/51/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4980 v k.ú. Přerov –
Stavební úpravy bytového domu Jaselská 8/1121, Přerov.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 4980 o výměře 1970 m2 (ostatní plocha-
ostatní komunikace), 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 Jaselská 8 v Přerově, 
se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Jaselská 8/1121, PSČ 75002, IČ:25888315, jako žadatelem, ve 
znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 24. 11. 2016 splněno

1889/51/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 5307/15 o výměře 
5522 m2 (ostatní plocha- sportoviště a rekreační plocha), v k.ú. Přerov – HYDROIZOL. 
A ÚPRAVY VSTUPŮ-ET.2
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 5307/15 o výměře 5522 m2 (ostatní 
plocha- sportoviště a rekreační plocha), 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. 2618, 2619, 2620 Neumannova 1, 3, 5 v Přerově, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Neumannova 2618/1, PSČ 75000, IČ 25905554, jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
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T: 24. 11. 2016 splněno

1890/51/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 510 v k.ú. Lověšice 
u Přerova – Vodovodní přípojka k rodinnému domku, Drážní 78/184, Lověšice.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 510 o výměře 3017 m2 (ostatní plocha-
ostatní komunikace) v k.ú. Lověšice u Přerova, mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, 
Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a pí E.V., jako žadatelem, ve znění dle 
přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 24. 11. 2016 splněno

1891/51/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 495 v k.ú. Dluhonice
– Vjezd k RD č.p.143/8 a č.p. 138/6.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 495, ostatní plocha o výměře 1208 m2 v 
k.ú. Dluhonice mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a pí M.V., p. J.V.    a pí J.V.  jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 24. 11. 2016 splněno

1892/51/7/2016
Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 
656/1, p.č. 1021 v k.ú. Žeravice - Prodloužení vodovodu a kanalizace-Žeravice Přerov.
Část: 1.
schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 656/1 o výměře 1498 m2 
(ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 1021 o výměře 3980 m2 (ostatní plocha- ostatní 
komunikace) vše v k.ú. Žeravice  mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 
PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. M.O., p. J.Ž.,  pí P.H., Ing. J. a pí A.J.,  jako 
žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 24. 11. 2016 splněno

1893/51/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 5290/103, p.č. 
5290/2 , p.č. 5207/100, p.č. 5207/22 , p.č. 5300/14, p.č. 5300/1, p.č. 5300/13, p.č. 5297/2, 
p.č. 5290/101 v k.ú. Přerov- stavba stavebních objektů - „SO 101- Okružní křižovatka, 
SO 101.1-Ostrůvek okružní křižovatky, SO 105- Komunikace pěší veřejné, SO 106-
Účelová komunikace, SO 102- Areálová komunikace, SO 304- Veřejná kanalizace, SO 
406- úprava veřejného osvětlení, SO 501- prodloužení STL plynovodu, SO 801- Terénní 
a sadové úpravy“, souvisejících se stavbou - „Obchodní a nákupní centrum Kasárna 
Přerov“
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 5290/103 o výměře 927 m2 (ostatní 
plocha- ostatní komunikace), p.č. 5290/2 o výměře 3394 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 
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5207/100 o výměře 624 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 5207/22 o výměře 1064 m2 
(ostatní plocha- zeleň), p.č. 5300/14 o výměře 328 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 
5300/1 o výměře 19749 m2 (ostatní plocha- manipulační plocha), p.č. 5300/13 o výměře 2312 m2 
(ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 5297/2 o výměře 900 m2 (ostatní plocha- sportoviště a 
rekreační plocha), p.č. 5290/101 o výměře 3 m2 (ostatní plocha- manipulační plocha) vše v k.ú. Přerov 
mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem 
pozemku a spol. Realsant s.r.o., se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ: 25343246, jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 24. 11. 2016 splněno

1894/51/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 4995, p.č. 1961/1, 
p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov - Dočasné umístění reklamních zařízení-áčka.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 4995 o výměře 631 m2 (ostatní plocha-
ostatní komunikace), p.č. 1961/1 o výměře 4632 m2 (ostatní plocha- manipulační plocha), p.č. 1019/1 
o výměře 13847 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace) v k.ú. Přerov mezi statutárním městem 
Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. VENDI s.r.o., 
se sídlem Určická 31, 796 01 Prostějov, IČ: 25317423, jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 24. 11. 2016 splněno

1895/51/7/2016
Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 
158, p.č. 152/1, p.č. 186, p.č. 185  v k.ú. Popovice u Přerova- Společná vodovodní a 
kanalizační přípojka k  pozemkům p.č.122/1, p.č. 122/9 a p.č. 124/1 v k.ú. Popovice u 
Přerova.
Část: 1.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 158 o výměře 4337 m2 (ostatní plocha-
silnice), p.č. 152/1 o výměře 905 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 186 o výměře 738 m2

(ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 185 o výměře 283 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace) v 
k.ú. Popovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 
11, jako vlastníkem pozemku a p. J.D.,   p. L. a   M.A.   a  p. R.H., jako žadatelem, ve znění dle 
přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 24. 11. 2016 splněno

1896/51/8/2016
Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství Základní školy J. A. 
Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14 v rámci projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzva č. 02_15_007 Inkluzivní 
vzdělávání
Část: 
s uzavřením smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku mezi Základní školou J. A. Komenského 
a Mateřskou školou, Přerov - Předmostí, Hranická 14 a Univerzitou Palackého v Olomouci, 
Cyrilometodějskou teologickou fakultou, IČ: 61989592, se sídlem Křížkovského 511/8, 771 47 
Olomouc, v rámci projektu s názvem „Příprava romských dětí a dětí ze sociálně marginalizovaných 
skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomoci dobrovolnictví a se zohledněním 
spirituálních potřeb“, realizovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – výzva č. 
02_15_007, Inkluzivní vzdělávání
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O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2016 trvá

1897/51/8/2016
Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 - povolení výjimky z maximálního počtu žáků ve 
třídě
Část: 
s účinností od 1. 9. 2016 Základní škole Přerov, Za mlýnem 1 pro třídu 5. A výjimku do 2 žáků z 
maximálního počtu žáků ve třídě
O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2016 splněno

1899/51/8/2016
Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů příspěvkovými 
organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem  
Část: 
s přijetím peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve smyslu § 27 
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů
O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
T: 10. 9. 2016 splněno

1900/51/8/2016
Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov (MAP)
Část: 1.
zařazení investičních záměrů škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerovem a 
investičních záměrů škol a školských zařízení sídlících v objektech statutárního města Přerova do 
seznamu investičních priorit, který bude součástí Strategického rámce MAP do roku 2023. Seznam 
investičních záměrů škol, školských zařízení a ostatních vzdělávacích subjektů na území města 
Přerova je přílohou důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2016 splněno

1900/51/8/2016
Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov (MAP)
Část: 2.
s účinností od 1. 9. 2016 zástupce Moravského institutu vzdělávání, o.p.s., se sídlem Přerov, Sokolská 
520/26, pana Ondřeje Bernkopfa členem Řídícího výboru projektu Příprava Místního akčního plánu 
vzdělávání pro ORP Přerov. Počet členů Řídícího výboru se navyšuje na 52
O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2016 splněno

1901/51/9/2016
Přijetí finančního daru - obec Tršice
Část: 1.
přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a obcí 
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Tršice, se sídlem Tršice č. 50, PSČ 783 57, IČ 00299588, jako dárcem, jejímž předmětem je darování 
částky ve výši 3.000,- Kč k zajištění podpory sociální služby denního stacionáře v zařízení Sociálních 
služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu na rok 2016, dle důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2016 splněno

1902/51/9/2016
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS
Část: 7.
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 68 (1+1), o ploše 52,97 m2, v domě č. p.576, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 
18 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní L.T., za nájemné ve výši 1.879 Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
přílohy č. 7, na dobu určitou do 31.03.2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu
O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2016 trvá

1903/51/9/2016
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 - 3 osoby 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: 26. 8. 2016 splněno

1908/51/10/2016
Podněty a připomínky z 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Část: 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 19. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova
O: Puchalský Vladimír, Mgr. 
T: 14. 9. 2016 splněno


