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Seznam úkolů 54. - 55. schůze Rady města Přerova 

 
2026/54/7/2016 

Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – části pozemku p.č. 4941 

v k.ú. Přerov 

Část: 2. 
s postoupením nájemní smlouvy 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, a to na základě 

dohody o postoupení práv a povinností uzavřené mezi JUDr. Tomášem Vránou, Exekutorský úřad v 

Přerově, místem podnikání Přerov, Komenského 38, IČ: 66246750, jako postupitelem a JUDr. 

Lukášem Jíchou, soudním exekutorem se sídlem Exekutorského úřadu v Přerově, Komenského 38, 

Přerov, IČ: 04886674, jako postupníkem 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 31. 10. 2016 splněno 
 

2027/54/7/2016 

Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 30/7 v 

k.ú. Předmostí 

Část: 2. 
náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1. návrhu usnesení 

včetně jeho podpisu 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 31. 10. 2016 splněno 
 

2028/54/7/2016 

Výpůjčka/darovací smlouva na movité věci v rámci stavby protipovodňového opatření s 

názvem "Bečva, Přerov - protipovodňová ochrana nad jezem - 1L/08 - nábřežní 

betonová zídka" statutárním městem Přerov. 

Část: 1.  
uzavření smlouvy o výpůjčce na movité věci - 20 ks mobilního protipovodňového hrazení, včetně 8 ks 

stahovacího zařízení a 1 ks kalového čerpadla PH PROGRESS 1400 dle přílohy č. 1 mezi společností 

Povodí Moravy s.p.,  se sídlem Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, IČ 70890013, jako půjčitelem a 

statutárním městem Přerov, jako vypůjčitelem, ve znění dle přílohy č. 2. Výpůjčka bude uzavřena na 

dobu určitou, 10 let. Účelem výpůjčky bude využití movitých věcí k zajištění plné funkčnosti 

protipovodňového opatření statutárního města Přerov 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 31. 10. 2016 splněno 
 

2028/54/7/2016 

Výpůjčka/darovací smlouva na movité věci v rámci stavby protipovodňového opatření s 

názvem "Bečva, Přerov - protipovodňová ochrana nad jezem - 1L/08 - nábřežní 

betonová zídka" statutárním městem Přerov. 

Část: 2.  
uzavření darovací smlouvy na movité věci - 20 ks mobilního protipovodňového hrazení, včetně 8 ks 

stahovacího zařízení a 1 ks kalového čerpadla PH PROGRESS 1400 dle přílohy č. 3 mezi společností 

Povodí Moravy s.p., se sídlem Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, IČ 70890013, jako dárcem a 

statutárním městem Přerov, jako obdarovaným.    

Darování bude realizováno tak, že nejprve bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí darovací, dle 

přílohy č. 3, mezi společností Povodí Moravy s.p., jako budoucím dárcem a statutárním městem 

Přerov, jako budoucím obdarovaným, kdy se smluvní strany zavazují podepsat darovací smlouvu do 
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120 dnů ode dne odeslání darovací smlouvy budoucím dárcem budoucímu obdarovanému 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 31. 10. 2016 splněno 
 

2033/54/7/2016 

Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku , p.č. 

1021 v k.ú. Žeravice - Plynofikace RD, Pod Lesem, Přerov XII-Žeravice 

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 RNDr. L.K., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy 

č.1 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 29. 12. 2016 trvá 
 

2034/54/7/2016 

Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 

327 a p.č. 313/2 v k.ú. Újezdec u Přerova- Novostavba RD s garáží, včetně oplocení, 

retenční nádrže a napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na na pozemcích p.č. 327 o výměře 917 m2 (ostatní plocha- 

ostatní komunikace) a p.č. 313/2 o výměře 1746 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace) v k.ú. 

Újezdec u Přerova  mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 

750 11, jako vlastníkem pozemku a p. T.Ch.  a p. Ing. L.Ch.,  jako stavebníkem, ve znění dle přílohy 

č.1 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 29. 12. 2016 trvá 
 

2035/54/9/2016 

Vyjádření města Krajskému úřadu Olomouckého kraje  

Část: 1. 
návrh vyjádření statutárního města Přerova Krajskému úřadu Olomouckého kraje ve vazbě na přípravu 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro období let 2018 - 2020 

O: Romana Pospíšilová, Mgr. – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 31. 10. 2016 splněno 
 

2036/54/9/2016 

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 osobě včetně osob s ní společně posuzovaných 

uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy 

O: Romana Pospíšilová, Mgr. – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 10. 10. 2016 splněno 
 

2037/54/9/2016 

Žádost o dotaci - Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením 

přerovského regionu z.s. 

Část: 1. 
schválit poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a subjektem Alfa handicap - sdružení 

občanů se zdravotním postižením přerovského  regionu z.s., IČ 266 02 156, se sídlem nám. Svobody  
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1963/4, 750 02 Přerov, jako příjemcem, na "Provoz a činnost registrované sociální služby osobní 

asistence v roce 2016" za podmínky finančního krytí 

O: Romana Pospíšilová, Mgr. – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 15. 11. 2016 splněno 
 

2038/54/9/2016 

Senior taxi v Přerově 

Část: 1.  
schválit realizaci služby Senior taxi v Přerově pro občany s trvalým pobytem na území města Přerova, 

kteří dovršili 65 let a starších, v podobě dle důvod. zprávy, s termínem zahájení služby od 1. 2. 2017. 

O: Romana Pospíšilová, Mgr. – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 31. 1. 2017 trvá 
 

2038/54/9/2016 

Senior taxi v Přerově 

Část: 2. 
uložit Radě města Přerova realizovat kroky k zajištění služby Senior taxi v Přerově 

O: Romana Pospíšilová, Mgr. – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 31. 1. 2017 trvá 

 
2049/55/4/2016 

Předčasná splátka úvěru přijatého od Českomoravské záruční a rozvojové banky a. s.  

Část: 1) 
schválit uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o zvýhodněném úvěru číslo 2006-3118-UW mezi statutárním 

městem Přerov a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., se sídlem Praha 1, 

Jeruzalémská 964/4, IČ 44848943, na základě kterého dojde k datu 15.12.2016 k předčasnému 

splacení úvěru, a to formou mimořádné splátky jistiny ve výši 1 858 700 Kč 

O: Řezáčová Eva, Ing. – vedoucí Odboru ekonomiky 

T: 15. 12. 2016 splněno 
 

2057/55/7/2016 

Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 426/9, 

p.č. 426/18, p.č. st. 823 a p.č. st. 824 vše v k.ú. Předmostí - uzavření Dodatku č. 6 

Část: 1. 
uzavření dodatku č. 6 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 17.11.1992, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

14.10.1996, dodatku č. 2 ze dne 12.10.2001, dodatku č. 3 ze dne 20.3.2003. dodatku č. 4 ze dne 

28.8.2008 a dodatku č. 5 ze dne 10.11.2014 mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a AUTO 

KLUB PŘEROV – město v AČR, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 533751, jako vypůjčitelem ve 

znění dle Přílohy č. 1. Předmětem dodatku je doplnění účelu výpůjčky z původního účelu - "sportovně 

rekreační" na "sportovně rekreační účely,  provozování  autokrosového a motokrosového sportu a 

provádění činností souvisejících s údržbou předmětu výpůjčky a zajišťováním pořádku na předmětu 

výpůjčky", prodloužení doby výpůjčky do 31.12.2029 a úprava podmínek provozu areálu přerovské 

rokle 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 30. 11. 2016 splněno 
 

2058/55/7/2016 

Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu na pozemku v 

majetku statutárního města Přerova – p.č. 155 v k.ú. Čekyně 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přerov - Čekyně, Čada, p.č. 491, NNv, NNk, č. stavby IV-
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12-8011552“, na pozemku p.č. 155 v k.ú. Čekyně, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 

pozemků a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako 

stavebníkem, dle přílohy č.1 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 30. 11. 2016 splněno 
 

2059/55/7/2016 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 6531/1, p.č. 6957, p.č. 6958, p.č. 

6959, p.č. 6568/11, p.č. 6577/265, p.č. 6590/61, p.č. 4221, p.č. 4221/1, p.č. 5096, p.č. 

6714/1, p.č. 6714/4, p.č. 6714/5,  vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova 

Část: 1. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit, 

provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení VN, 

NN, venkovního vedení 22 kV, provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její 

obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění  k tíži pozemků  

p.č. 6531/1, p.č. 6957, p.č. 6958, p.č. 6959, p.č. 6568/11, p.č. 6577/265, p.č. 6590/61, p.č. 4221, p.č. 

4221/1, p.č. 5096, p.č. 6714/1, p.č. 6714/4, p.č. 6714/5,  vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle 

geometrických plánů č. 6050-412-115/2014, č. 6069-413-115/2014 a č. 6070-434-115/2014, a to ve 

prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 

24729035. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným 

z věcného břemene - služebnosti a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-

Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti a Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, 

jako investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 

2016/VB/Př-030/S.I-55, ve výši 141.520,- Kč, včetně DPH, dle přílohy č.1. Investor uhradí 

povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, podá  návrh  na vklad práva do katastru 

nemovitostí a uhradí správní poplatek za vklad 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 30. 11. 2016 splněno 
 

2062/55/7/2016 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 528/7 v k.ú. 

Předmostí - Novostavba RD, garážového stání a zahradního skladu, včetně oplocení, 

terénních úprav, retenční nádrže a napojení na technickou infrastrukturu-přípojka 

vodovodu a splaškové kanalizace, stavba sjezdu s propustkem. 

Část: 1. 
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 528/7 o výměře 6748 m2 (ostatní plocha- 

ostatní komunikace) v k.ú. Předmostí  mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, 

Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. J.   a pí   I.B., jako stavebníkem, ve znění 

dle přílohy č.1.  

Jedná se o stavbu přípojky vodovodu a splaškové kanalizace a o stavbu sjezdu s propustkem k 

plánované novostavbě RD na ul. Olomoucká v Předmostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 30. 12. 2016 trvá 
 

 

2063/55/7/2016 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 509 v k.ú. Lověšice 

u Přerova - Stavební úpravy rodinného domu Přerov III-Lověšice. 

Část: 1. 
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 509 o výměře 4136 m2 (ostatní plocha- 
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ostatní komunikace) v k.ú. Lověšice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-

Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. I.   a pí   M.S., jako stavebníkem, 

ve znění dle přílohy č.1.  

Jedná se o odbourání části stavby a její nové provedení se sníženou střechou, která bude přesahovat 

cca 50 cm nad dotčený pozemek 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 30. 12. 2016 trvá 
 

2064/55/7/2016 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 2051/1 p.č. 1981/44 

oba v k.ú. Přerov - Stavba vjezdu ze zatravňovacích tvárnic z ul. Interbrigadistů k RD, 

Sušilova v Přerově.  

Část: 1. 
schvaluje uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 2051/1 o výměře 1164 m2 

(ostatní plocha- ostatní komunikace) a p.č. 1981/44 o výměře 1214 m2 (ostatní plocha- zeleň) oba v 

k.ú. Přerov  mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, 

jako vlastníkem pozemku a p. J.J., p. P.J.    a pí J.J., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.  

Jedná se o stavbu vjezdu ze zatravňovacích tvárnic z ul. Interbrigadistů k RD, Sušilova v Přerově k 

RD 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 30. 12. 2016 trvá 
 

2065/55/7/2016 

Žádost  o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 

30/1 v k.ú. Předmostí - Sjezd k objektu na p.č.542, k.ú. Předmostí. 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 30/1 o výměře 82430 m2 (ostatní plocha- 

jiná plocha), v k.ú. Předmostí, mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 

750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. DELTA 3 Přerov spol. s r.o., se sídlem: Přerov - Přerov I - 

Město, Palackého 1498/3, PSČ 750 02 Přerov, IČO: 26853299 jako žadatelem, ve znění dle přílohy 

č.1. 

Jedná se o stavbu sjezdu k objektu na p.č.542, k.ú. Předmostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 30. 12. 2016 trvá 
 

2067/55/8/2016 

Úprava platů ředitelek   

Část: 1. 
s účinností od 1. 11. 2016 platový postup do vyššího platového stupně paní Bc. Michaele Gálíčkové, 

ředitelce Mateřské školy Přerov, U tenisu 2, v rozsahu dle důvodové zprávy 

O: Romana Pospíšilová, Mgr. – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 31. 10. 2016 splněno 
 

2067/55/8/2016 

Úprava platů ředitelek   

Část: 2. 
s účinností od 1. 11. 2016 úpravu platového tarifu a příplatku za vedení paní Bc. Haně Ondrášové, 

ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, dle schváleného nařízení vlády č. 

316/2016 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: Romana Pospíšilová, Mgr. – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 31. 10. 2016 splněno 
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2068/55/8/2016 

Přijetí peněžitých darů účelově určených a nepeněžitých darů příspěvkovými 

organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem   

Část:  
s přijetím peněžitých darů účelově určených a nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

O: Romana Pospíšilová, Mgr. – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 31. 10. 2016 splněno 
 

2069/55/8/2016 

Základní škola Přerov, Trávník 27 – realizace projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Část: 1. 
Základní škole Přerov, Trávník 27, realizaci projektu s názvem „ZŠ Trávník – 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“ vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky 

O: Romana Pospíšilová, Mgr. – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 31. 12. 2016 trvá 
 

2069/55/8/2016 

Základní škola Přerov, Trávník 27 – realizace projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Část: 2. 
výjimku z Vnitřního předpisu č. 9/2012 vydaného Radou města Přerova „Zásady postupu při zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí“, spočívající ve vyloučení aplikace čl. I odst. 

1 a zároveň čl. IV tohoto vnitřního předpisu s tím, že finanční řízení projektů“ „ZŠ Trávník – šablony 

OP VVV I a Mateřská škola Přerov – Újezdec – Šablony OP VVV I“ budou realizovány v souladu s 

Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání pro programové období 2014 – 2020 v platném znění 

O: Romana Pospíšilová, Mgr. – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 31. 12. 2016 trvá 
 

2070/55/9/2016 

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS 

Část: 2. 
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 36,41 m2, v domě zvláštního určení 

– v domě s pečovatelskou službou 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. 2), s paní J.K., 

za nájemné ve výši 1.292 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 5. 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. 12. 2016 trvá 
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2071/55/9/2016 

Veřejná sbírka pod vánočním stromem 

Část:  
s konáním veřejné sbírky ve prospěch subjektu Jsme tady, o.p.s., se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I - 

Město, Sokolská 520/26, IČ 28553187 a  to formou pokladničky umístěné pod vánočním stromem na 

území statutárního města Přerova v termínu od 27.11.2016 do 03.01.2017. Čistý výtěžek sbírky bude 

určen na pořízení klimatizační jednotky 

O: Romana Pospíšilová, Mgr. – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 27. 11. 2016 trvá 
 

2077/55/10/2016 

Podněty a připomínky z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Část:  
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 21. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova 

O: Puchalský Vladimír, Mgr.  

T: 8. 11. 2016 splněno 

 
 

 


