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Seznam úkolů 52. – 53. schůze Rady města Přerova

1912/52/5/2016
Koncepce podzemních kontejnerů
Část: 
odboru Koncepce a strategického rozvoje zpracovat koncepci zavádění podzemních kontejnerů ve 
městě Přerově (Přerov I-město a Přerov II-Předmostí), zahrnující jejich polohu, etapizaci a 
ekonomické ukazatele
O: Gala Pavel, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
T: 13. 2. 2017 trvá

1926/52/7/2016
Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku 
p.č. 4293/1 v k.ú. Přerov.
Část: 1.
uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 4293/1, ost. plocha,  o výměře 7 m2, v k.ú. Přerov, 
mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a A.T., jako vypůjčitelem, ve znění dle přílohy. 
Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude 
umístění bezbariérové demontovatelné rampy

O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2016 splněno

1927/52/7/2016
Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu na pozemcích v 
majetku statutárního města Přerova – p.č. 5290/2, p.č. 5290/103, oba v k.ú. Přerov.
Část: 2.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „ Obchodní centrum Kasárna Přerov“,  na pozemcích p.č. 
5290/2, p.č. 5290/103, oba v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, jako 
stavebníkem, dle přílohy č. 
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2016 splněno

1928/52/7/2016
Zřízení věcného břemene – služebnosti  na pozemcích v majetku statutárního města 
Přerova – p.č. 5290/2,  a na pozemcích v budoucím majetku  statutárního města Přerova 
– p.č. 6863/3, p.č. 5290/3, p.č. 5290/67, p.č. 5290/105, p.č. 5290/72, vše v k.ú. Přerov.
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat kanalizační řad, a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 
oprávněnému     a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem 
zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy –
kanalizačního řadu k tíži pozemku p.č. 5290/2, ve vlastnictví statutárního města Přerova  a pozemků v 
budoucím vlastnictví  statutárního města Přerova – p.č. 6863/3, p.č. 5290/3, p.č. 5290/67, p.č. 
5290/105, p.č. 5290/72, vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, 
a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 47674521. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena 
úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude 
stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
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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 společnosti a Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se 
sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 47674521,  jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti a  
REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246, jako investorem. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání 
dokončené stavby distribuční soustavy – distribuční soustavy – kanalizačního řadu (stanovené 
příslušnými právními předpisy) do 90 kalendářních 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 uvedených pozemcích 
včetně ochranného pásma, nejpozději však do 31.12.2020. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým 
bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného 
pásma zadá statutární město Přerov. Investor uhradí povinnému náklady spojené s vypracováním 
geometrického plánu jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, znaleckého posudku a správní 
poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2016 splněno

1929/52/7/2016
Zřízení věcného břemene – služebnosti  na pozemcích v majetku statutárního města 
Přerova – p.č. 5300/14, p.č. 5290/2,  a na pozemcích v budoucím majetku  statutárního 
města Přerova – p.č. 6863/3, p.č. 5290/66,  p.č. 5290/105, vše v k.ú. Přerov.
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat odvodňovací potrubí  a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a 
umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za 
účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce    a odstranění odvodňovacího 
potrubí k tíži pozemků p.č. 5300/14, p.č. 5290/2,ve vlastnictví statutárního města Přerova  a pozemků 
v budoucím vlastnictví statutárního města Přerova – p.č. 6863/3, p.č. 5290/66,  p.č. 5290/105, vše v 
k.ú. Přerov, a to ve prospěch Olomouckého kraje se sídlem Krajského úřadu v Olomouci –
Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460, zastoupený Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Lipenská 120 772 11 Olomouc, IČ 70960399.

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 společnosti a Olomouckým krajem se sídlem Krajského 
úřadu v Olomouci – Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460,  zastoupený 
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Lipenská 120 772 11 Olomouc,
IČ 70960399, jako budoucím oprávněným z věcného břemene - služebnosti  a  REALSANT s.r.o., se 
sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246, jako investorem. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou. 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím 
povinným z věcného břemene - služebnosti a Olomouckým krajem, se sídlem Krajského úřadu v 
Olomouci – Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460,  zastoupený Správou 
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silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Lipenská 120 772 11 Olomouc, IČ 
70960399,  jako budoucím oprávněným z věcného břemene - služebnosti, jako oprávněným z věcného 
břemene – služebnosti a  REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 
25343246, jako investorem. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po 
splnění podmínek pro užívání dokončené stavby odvodňovacího potrubí (stanovené příslušnými 
právními předpisy) do 90 kalendářních 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 uvedených pozemcích včetně 
ochranného pásma, nejpozději však do 31.12.2020. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného 
pásma zadá statutární město Přerov. Investor uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 
plánu jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, znaleckého posudku a správní poplatek za 
vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2016 splněno

1930/52/7/2016
Zřízení věcného břemene – služebnosti  ve prospěch statutárního města Přerova na  
pozemcích p.č. 5290/2, p.č. 6863/3 , oba v k.ú. Přerov.
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat distribuční síť veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení a s tím spojeného 
omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému  a jím pověřeným třetím osobám 
přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu   a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění  distribuční sítě veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení k tíži 
pozemků p.č. 6863/3, ve vlastnictví Olomouckého kraje se sídlem Krajského úřadu v Olomouci –
Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460,  zastoupený Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Lipenská 120 772 11 Olomouc, IČ 70960399, 
p.č. 5290/2 v budoucím vlastnictví Olomouckého kraje se sídlem Krajského úřadu v Olomouci –
Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460,  zastoupený Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Lipenská 120 772 11 Olomouc, IČ 70960399.
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 Olomouckým krajem se sídlem Krajského úřadu v 
Olomouci – Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460,  zastoupený Správou 
silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Lipenská 120 772 11 Olomouc, IČ 
70960399,   jako budoucím povinným z věcného břemene - služebnosti a ací se sídlem Lipenská 120 
772 11 Olomouc, IČ 70960399,     statutárním městem Přerovem jako budoucím oprávněným z 
věcného břemene – služebnosti a  REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 25343246, jako investorem. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání 
dokončené stavby veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení (stanovené příslušnými 
právními předpisy) do 90 kalendářních dnů ode dne, kdy investor předloží budoucímu oprávněnému  z 
věcného břemene - služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým 
bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích včetně 
ochranného pásma, nejpozději však do 31.12.2020. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného 
pásma zadá statutární město Přerov. Investor uhradí  náklady spojené s vypracováním geometrického 
plánu jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, znaleckého posudku a správní poplatek za 
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vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2016 splněno

1931/52/7/2016
Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemku v majetku statutárního města 
Přerova   p.č. 5290/2, v k.ú. Přerov.
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného  z věcného břemene zřídit a 
provozovat distribuční síť  STL plynovodu 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 
distribuční sítě  STL plynovodu k tíži pozemků p.č. 5290/2, ve vlastnictví statutárního města v k.ú. 
Přerov.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně  na dobu neurčitou,  za  dohodnutou jednorázovou  
úhradu  ve výši 1.000,- Kč, která 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 a  REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 25343246, jako budoucím oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání
dokončené stavby STL plynovodu odvodňovacího potrubí (stanovené příslušnými právními předpisy) 
do 90 kalendářních dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný předloží budoucímu povinnému  z věcného 
břemene - služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích včetně ochranného 
pásma, nejpozději však do 31.12.2020. Budoucí oprávněný  z věcného břemene – služebnosti a 
současně investor uhradí povinnému náklady spojené s vypracováním geometrického plánu 
jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení 
věcného břemene do katastru nemovitostí
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2016 splněno

1932/52/7/2016
Zřízení věcného břemene – služebnosti  ve prospěch statutárního města Přerova na  
pozemcích p.č. 5297/1, p.č. 5290/100, p.č. 5290/12, vše  v k.ú. Přerov.
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat distribuční síť veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení a odvodňovacího 
potrubí a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu  a 
údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění   distribuční síťe veřejného osvětlení včetně sloupů 
veřejného osvětlení a odvodňovacího potrubí  k tíži pozemku p.č. 5297/1, v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 
REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246, p.č.  5290/100, 
p.č. 5290/12, v budoucím vlastnictví REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 25343246. 
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, za  dohodnutou jednorázovou  
úhradu  ve výši 1.000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
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Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár 
nad Sázavou, IČ 25343246, jako budoucím povinným z věcného břemene – služebnosti a statutárním 
městem Přerovem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene - služebnosti . Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání 
dokončené stavby provozovat distribuční síť veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení a 
odvodňovacího potrubí   (stanovené příslušnými právními předpisy) do 90 kalendářních dnů ode dne, 
kdy budoucí povinný předloží budoucímu oprávněnému z věcného břemene - služebnosti  
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma, nejpozději však do 
31.12.2020. Budoucí povinný z věcného břemene – služebnosti a současně investor uhradí náklady 
spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného 
břemene do katastru nemovitostí
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2016 splněno

1933/52/7/2016
Zřízení věcného břemene – služebnosti  ve prospěch statutárního města Přerova na  
pozemku p.č.  5290/105, v k.ú. Přerov.
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat distribuční síť veřejného osvětlení  včetně  sloupů veřejného osvětlení, 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  distribuční sítě veřejného osvětlení  včetně sloupů veřejného osvětlení, k 
tíži pozemku  p.č. 5290/105, v k.ú. Přerov, ve vlastnictví AVEZO Plus, a.s., se sídlem Brněnská 38, 
591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246.  Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně na dobu 
neurčitou, za dohodnutou jednorázovou  úhradu  ve výši 1.000,- Kč, která 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 AVEZO Plus, a.s., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár 
nad Sázavou, IČ 25343246, jako budoucím povinným z věcného břemene – služebnosti a statutárním 
městem Přerovem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání 
dokončené stavby distribuční sítě veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení, (stanovené 
příslušnými právními předpisy) do 90 kalendářních dnů ode dne, kdy investor předloží budoucímu 
oprávněnému  z věcného břemene - služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním 
úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích 
včetně ochranného pásma, nejpozději však do 31.12.2020. Budoucí povinný z věcného břemene -
služebnosti uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu  a správní poplatek za vklad 
smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2016 splněno
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1938/52/7/2016
Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 
492/3  v k.ú. Dluhonice - Parkovací stání před domem č.p. 77/19 na ul. Náves v 
Dluhonicích.
Část: 1.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 492/3 o výměře 1833 m2 (ostatní plocha-
silnice), v k.ú. Dluhonice  mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 
11, jako vlastníkem pozemku a p. J.M., jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 8. 12. 2016 trvá

1939/52/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 2405/1, v k.ú. 
Přerov – Stavba nové kanalizační přípojky k bytovému domu Klivarova 1,3,5 v Přerově.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 2405/1 o výměře 6671 m2 (ostatní plocha-
zeleň), 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 čp. 2610, 2611, 2612, Klivarova 
1, 3, 5 v Přerově, se sídlem Přerov - Přerov I - Město, Klivarova 2611/3, PSČ 75000 Přerov, IČ: 
27853063, jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 8. 12. 2016 trvá

1940/52/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov  
- „Obchodně skladovací budova spol. PeMap s.r.o., SO101- Napojení komerčních ploch 
na silnici I/47“
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 6714/1 o výměře 14319 m2 (ostatní 
plocha- silnice), v k.ú. Přerov  mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 
750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. PeMaP s.r.o,  se sídlem Na Hrázi 2249/60, Přerov I-Město, 
750 02 Přerov , IČ: 46577483, jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 8. 12. 2016 trvá

1941/52/8/2016
Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017
Část: 1.
vyhlásit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační programy ve znění dle přílohy Dotační programy 
statutárního města Přerova pro rok 2017 takto:

 Dotační program na podporu oblasti kultury pro rok 2017 s tím, že předpokládaný objem 
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2017 na podporu účelu stanoveného v tomto 
dotačním programu činí 2 030 000 Kč,

 Dotační program na podporu oblasti sportu pro rok 2017 s tím, že předpokládaný objem 
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2017 na podporu účelu stanoveného v tomto 
dotačním programu činí 10 800 000 Kč, 
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 Dotační program na podporu oblasti volného času pro rok 2017 s tím, že předpokládaný 
objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2017 na podporu účelu stanoveného v 
tomto dotačním programu činí 404 000 Kč, 

 Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2017 s tím, že 
předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2017 na podporu účelu 
stanoveného v tomto dotačním programu činí 3 384 000 Kč,

O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 22. 9. 2016 splněno

1941/52/8/2016
Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017
Část: 2.
vyzvat žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 
2017 za těchto podmínek:

 žádosti budou podávány v termínu od 24. 10. 2016 do 04. 11. 2016,
 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34  
 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 21. 9. 2016 v Městském informačním centru na nám. 

TGM a na pracovištích:
- Statutární město Přerov,  Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11 
Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti kultury
- Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 
Smetanova 7), 750 11 Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti 
sociální a zdravotní.
Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu

O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 22. 9. 2016 splněno

1942/52/9/2016
Opatření související s realizací energeticky úsporných opatření ZŠ Za mlýnem 
Část: 1.
příspěvkové organizaci Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, se sídlem Přerov, Přerov I 
– Město, Za mlýnem 1, použití provozního příspěvku zřizovatele v tomto členění: 

 v roce 2016 k financování nákladů vzdělávacích a tematických akcí organizovaných pro žáky 
mimo školu ve vzdělávacích a dalších institucích našeho regionu až do výše 100.000 Kč dle 
důvodové zprávy,  

 v roce 2016 nebo v roce 2017 k financování nákladů školy v  přírodě pro své žáky včetně 
platových nákladů pedagogických pracovníků s tím souvisejících až do výše 800.000 Kč dle 
důvodové zprávy,  

a to pod podmínkou schválení rozpočtového opatření zajišťujícího finančního krytí těchto nákladů 
Zastupitelstvem města Přerova
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2016 trvá

1943/52/9/2016
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Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 –
výsledek šetření stížnosti   
Část: 2.
návrh odpovědi paní Mgr. Blance Kubíčkové ve věci postupu ředitelky Základní školy J. A. 
Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2016 splněno

1944/52/9/2016
Úprava platů ředitelů škol a ředitelky školského zařízení
Část: 
s účinností od 1. 9. 2016 úpravu platového tarifu a příplatku za vedení ředitelů mateřských škol, 
základních škol a ředitelky zařízení školního stravování, zřízených statutárním městem Přerovem, dle 
schváleného nařízení vlády č. 273/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, v 
rozsahu uvedeném v důvodové zprávě

O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2016 splněno

1945/52/9/2016
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, 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: 30. 9. 2016 splněno

1946/52/9/2016
Žádost o poskytnutí dotace - Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 
Část: 2.
schválit poskytnutí dotace ve výši 6 300 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov 1908 z.s., IČ: 00533963, se 
sídlem Přerov, Přerov I - Město, Petřivalského 584/1 na přístavbu, nástavbu a stavební úpravy zázemí 
klubu - budovy bez č.p./č.e., na pozemku p. č. 5307/107 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 5307/2 
(ostatní plocha) a p.č.  5307/329 (ostatní plocha) v k.ú. Přerov v roce 2016 v případě, že jmenovaný 
spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 133510 Podpora 
materiálně technické základny sportu programové financování, vyhlášeného Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy v rámci státní podpory sportu pro rok 2016. Celkové investiční výdaje na 
projekt činí 11 709 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 
smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016, kde v souvislosti se zákonem 
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) bude upraveno ustanovení článku VI bodu 2
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2016 trvá

1947/52/9/2016
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Žádost o poskytnutí dotace - SKORPEN Přerov - potápěčský klub, pobočný spolek 
SPMS
Část: 1.
poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem SKORPEN Přerov – potápěčský klub, pobočný spolek SPMS, 
IČ: 14616998, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Dr. Milady Horákové 22/5, na částečnou 
úhradu nákladů klubu spojených s pořádáním Mikulášského poháru v ploutvovém plavání, který se 
bude konat dne 3. 12. 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: 31. 12. 2016 trvá

1948/52/9/2016
Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace – realizace 
projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  
Část: 
Mateřské škole Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace, realizaci projektu s názvem 
„Mateřská škola Přerov – Újezdec – Šablony OP VVV I“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro 
MŠ a ZŠ I“ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2016 splněno

1949/52/10/2016
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 včetně osob s ní společně posuzovaných 
uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 12. 9. 2016 splněno

1950/52/10/2016
Žádost o dotaci- o.s. KAPPA-HELP
Část: 1.
schválit poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem o.s. KAPPA-HELP, IČ 667 43 192, se sídlem 
nám. Přerovského povstání 2803/1, 750 02 Přerov, na projekt "Zprostředkování testování pro klienty 
Orgánu sociálně-právní ochrany dětí na přítomnost drog v organismu“. 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: 31. 10. 2016 splněno
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1986/53/7/2016
Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – budovy bydlení 
č.p.1721, příslušné k části obce Přerov I - Město, která je součástí  pozemku p.č.  445/1  v 
k.ú. Přerov (B. Němcové 10).
Část: 1.
uzavření dohody o skončení výpůjčky uzavřené na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 6.10.2015 na 
budovu  bydlení č.p. 1721, příslušnou k části obce Přerov I - Přerov, která je součástí  pozemku p.č. 
445/1 v k.ú. Přerov (B. Němcové 10) uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a 
spolkem Boxing Club Lipník nad Bečvou, se sídlem Lipník nad Bečvou I - Město, B. Vlčka 7/1, IČ 
01431845, jako vypůjčitelem, ke dni 30.9.2016, ve znění dle přílohy č. 1

O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2016 splněno

1986/53/7/2016
Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – budovy bydlení 
č.p.1721, příslušné k části obce Přerov I - Město, která je součástí  pozemku p.č.  445/1  v 
k.ú. Přerov (B. Němcové 10).
Část: 2.
uzavření smlouvy o výpůjčce na budovu bydlení č.p. 1721, příslušnou k části obce Přerov I - Přerov, 
která je součástí  pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov (B. Němcové 10) mezi statutárním městem Přerov, 
jako půjčitelem a spolkem Boxing Club Přerov, z.s., se sídlem Lipník nad Bečvou I - Město, Bratrská 
1073/5, IČ 04419936, jako vypůjčitelem, s účinností od 1.10.2016, ve znění dle přílohy č. 2. Výpůjčka 
bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účelem výpůjčky bude využití prostor 
pro provozování boxerského klubu. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2016 splněno

1987/53/7/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži 
pozemku p.č. 1548 v k.ú. Přerov.
Část: 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat kabelové vedení veřejného osvětlení včetně sloupu a s tím spojené omezení spočívající  v 
povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na 
zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a 
odstranění tohoto  vedení a sloupu k  tíži pozemku p.č. 1548 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví paní K.V.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 
6284-10/2016, za úplatu dle návrhu vlastníka pozemku ve výši 2.000,- Kč.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena mezi paní K.V. (jako povinným z 
věcného břemene) a statutárním městem Přerov (jako oprávněným z věcného břemene) ve znění dle 
přílohy č. 1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 11. 2016 trvá

1991/53/7/2016
Kupní smlouva – prodej dříví 
Část: 1.
převod dříví – kulatiny z lesních pozemků p.č. 1373/1 a 1323/1, vše k.ú. Žeravice, v předpokládaném 
rozsahu cca 100 m3 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Kloboucké lesní s.r.o., IČ: 
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25532642 se sídlem Pilařská 321, 763 31 Brumov – Bylnice. Na prodej bude uzavřena kupní smlouva 
ve znění dle přílohy č. 1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 20. 10. 2016 trvá

1995/53/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 6604/1, v k.ú. 
Přerov – Kotce pro psy.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 6604/1 o výměře 1822 m2 (ostatní plocha-
dobývací plocha), v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 
PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. Technické služby města Přerova s.r.o., se sídlem Na 
Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 27841090, jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 22. 12. 2016 trvá

1996/53/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 4394/1, p.č. 4672/1, 
p.č. 5103, p.č. 5111, p.č. 5112/7, p.č. 5113, p.č. 5114, p.č. 5116/1, p.č. 6786/1, p.č. 6805 vše 
v k.ú. Přerov- Přerov, rekonstrukce kanalizačního sběrače NA.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 4394/1 o výměře 86836 m2 (ostatní 
plocha- ostatní komunikace), p.č. 4672/1 o výměře 18341 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), 
p.č. 5103 o výměře 895 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 5111 o výměře 908 m2 (ostatní 
plocha- ostatní komunikace), p.č. 5112/7 o výměře 733 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 
5113 o výměře 1224 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 5114 o výměře 1087 m2 (ostatní 
plocha- ostatní komunikace), p.č. 5116/1 o výměře 2496 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace ), p.č. 
6786/1 o výměře 5066 m2 (ostatní plocha- jiná plocha), p.č. 6805 o výměře 1258 m2 (ostatní plocha-
ostatní komunikace ) vše v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 
709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem 
Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 20. 12. 2016 trvá

1997/53/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 5198/1, p.č. 2433/5 
v k.ú. Přerov- Propojení stok AN a D2B, rozdělovací šachta Želatovská-Klivarova
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 5198/1 o výměře 7092 m2 (ostatní 
plocha- ostatní komunikace), p.č. 2433/5 o výměře 997 m2 (ostatní plocha- manipulační plocha)  v k.ú. 
Přerov mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako 
vlastníkem pozemku a spol. AVČ s.r.o., se sídlem Wilsonova 102/12, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 
IČ: 25848984, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 22. 12. 2016 trvá

1998/53/7/2016
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Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4293/1 v k.ú. Přerov 
- SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ CETIN, Přerov, ul. Sokolská; 
CG5M_PRRV_PRYSO_OK. 
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 4293/1 o výměře 70066 m2 v k.ú. Přerov 
mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem 
pozemku a spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 
Praha 3, IČ: 04084063,  jako stavitelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 22. 12. 2016 trvá

1999/53/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 5207/20, p.č. 
5207/99, p.č. 5207/100, p.č. 5290/103 vše v k.ú. Přerov - SÍŤ ELEKTRONICKÝCH 
KOMUNIKACÍ CETIN, Přerov, ul. Želatovská; CG5M_PRRV_PRYZL_OK. 
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 5207/20 o výměře 2090 m2 (ostatní 
plocha- ostatní komunikace), p.č. 5207/99 o výměře 132 m2 (ostatní plocha- zeleň), p.č. 5207/100 o 
výměře 624 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 5290/103 o výměře 927 m2 (ostatní plocha-
ostatní komunikace) vše v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 
709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se 
sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063,  jako stavebníkem, ve znění dle 
přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 22. 12. 2016 trvá

2000/53/7/2016
Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku , p.č. 
1021 v k.ú. Žeravice - Přípojky vodovodu a kanalizace-Žeravice Přerov.
Část: 1.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku, p.č. 1021 o výměře 3980 m2 (ostatní plocha-
ostatní komunikace)  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.J. a pí A.J., jako 
stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 22. 12. 2016 trvá

2001/53/7/2016
Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku p.č.
4724/1 v k.ú. Přerov- Stavba oplocení.
Část: 1.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4724/1 o výměře 72912 m2 (ostatní plocha-
zeleň) v k.ú. Přerov  mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 
750 11, jako vlastníkem pozemku a paní V.L.,  jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 22. 12. 2016 trvá

2002/53/8/2016
Předfinancování Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 zařazené do Programu podpory 
ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
Část: 1.
schválit předfinancování části nákladů Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, z 
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rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2016 ve výši 368.000,- Kč, na realizaci projektu s názvem 
„Záchrana říše fantazie“ z Programu podpory ozdravných pobytů dětí se zhoršenou kvalitou ovzduší 
vyhlášeného Státním fondem životního prostředí České republiky
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 10. 2016 trvá

2002/53/8/2016
Předfinancování Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 zařazené do Programu podpory 
ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
Část: 2.
uložit příspěvkové organizaci Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, bezodkladně po 
obdržení finančních prostředků od Státního fondu životního prostředí České republiky jako 
poskytovatele dotace, vrátit finanční prostředky určené na předfinancování části projektu uvedeného v 
bodě 1 tohoto usnesení, a to v plné výši na příjmový účet statutárního města Přerova
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 10. 2016 trvá

2003/53/8/2016
Rozšíření Řídícího výboru projektu Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov 
(MAP)
Část: 
s účinností od 1. 10. 2016 zástupce Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, se sídlem 
Přerov, Žerotínovo nám. 36, pana Ing. Pavla Cimbálníka členem Řídícího výboru projektu Příprava 
Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov. Počet členů Řídícího výboru se navyšuje na 53
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2016 splněno

2004/53/8/2016
Žádost o poskytnutí dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek
Část: 1.
schválit poskytnutí dotace ve výši 9.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, IČ: 00534935, 
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bezručova 770/4, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s 
účastí kuželkářského družstva žen na Světovém poháru, který se uskuteční ve dnech 4. - 8. 10. 2016 v 
Itálii. 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: 31. 10. 2016 trvá

2005/53/9/2016
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
Část: 12.
usnesení č. 1902/51/9/2016 (bod. č.  2) přijaté na 51. schůzi Rady města Přerova konané dne 24. 08. 
2016
O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 11. 2016 trvá

2007/53/9/2016
Přijetí finančního daru - obec Radslavice
Část: 1.
přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a obcí 
Radslavice, se sídlem Radslavice, Na Návsi 103, PSČ 751 11, IČ 00301884, jako dárcem, jejímž 
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předmětem je darování částky ve výši 2.000,- Kč k zajištění podpory sociální služby denního 
stacionáře v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu na rok 2016, dle 
důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 10. 2016 trvá

2009/53/10/2016
Podněty a připomínky z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Část: 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 20. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova
O: Novotná Daniela, Ing. vedoucí Kanceláře primátora
T: 10. 10. 2016 splněno


