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Seznam úkolů 56. - 58. schůze Rady města Přerova 

 
2081/56/4/2016 

Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s. 

Část: 2. 
pověřit náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1) 

návrhu na usnesení včetně jeho podpisu 

O: Řezáčová Eva, Ing., vedoucí odboru ekonomiky 

T: 31. 12. 2016 splněno 

připraveno k projednání na 22. jednání Zastupitelstva města Přerova dne 14.11.2016. 
 

2114/56/7/2016 

Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a zřízení služebnosti ve prospěch 

statutárního města Přerova – na části pozemku p.č. 435 v k.ú. Vinary u Přerova  

Část: 1. 
nájem části  pozemku p.č. 435 ostatní plocha o výměře cca  42  m2 v k.ú. Vinary u Přerova a  části 

komunikace III/04723 ( ul. Vinařská) o výměře cca 37,5 m2 za účelem provedení stavby „Přerov-

Vinary, ulice Vinařská – nový chodník v délce 11 m a oprava stávajícího chodníku v délce 70m“ a 

zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat stavbu „Přerov-Vinary, ulice Vinařská – nový chodník v délce 11 m a oprava stávajícího 

chodníku v délce 70m“ 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 této stavby k  tíži pozemku 

p.č. 435 v k.ú. Vinary u Přerova, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, 

Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova. 

Nájem se sjednává na dobu určitou - od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku, nebo faktického 

zahájení prací, nebo povolení prací dle zvláštního užívání pozemní komunikace a to podle toho, která 

z uvedených skutečností nastane první. Nájem skončí nejpozději dnem uvedeným v protokolu o 

převzetí stavby, maximálně však uplynutím jednoho roku ode dne počátku uzavírky. Nájemné bude 

činit 40,- Kč/m2/rok (minimálně 300,- Kč), a bude uhrazeno jednorázově na základě daňového 

dokladu vystaveného pronajímatelem do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně  1.000,- Kč a bude 

navýšena o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena 

poté, co budoucí oprávněný doručí budoucímu povinnému návrh smlouvy o zřízení služebnosti s 

geometrickým plánem na zaměření rozsahu služebnosti a znaleckým posudkem na stanovení 

jednorázové úhrady za zřízení služebnosti. 

Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi 

Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, zastoupeným 

Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, IČ: 

70960399 (jako vlastníkem nemovitosti či budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako 

nájemcem či budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 1 

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

T: 30. 11. 2016 splněno 
 

2116/56/7/2016 

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

majetku statutárního města Přerova – p.č. 458/2, p.č. 460/1, p.č. 462/2, p.č. 459, p.č. 

4938/1 a p.č. 4940 vše v k.ú. Přerov 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu Obchodní akademie a Jazyková škola Přerov, Bartošova 24 

– kanalizace“,   na pozemcích p.č. 458/2, p.č. 460/1, p.č. 462/2, p.č. 459, p.č. 4938/1 a p.č. 4940  vše v 
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k.ú. Přerov,  mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a Olomouckým krajem, se 

sídlem Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460,  jako stavebníkem, dle přílohy č. 1 

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

T: 30. 11. 2016 splněno 
 

2117/56/7/2016 

Zřízení věcného břemene – služebnosti a zřízení práva provést stavbu na pozemcích  p.č. 

5215/5, p.č. 5215/29, p.č. 5215/41, p.č. 5290/131 a p.č. 5289/2 vše v k.ú. Přerov 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu optického podzemního kabelu SEK Přerov, Kabelíkova 13 – 

bývalý areál kasáren, na pozemcích 5215/5, p.č. 5215/29, p.č. 5215/41, p.č. 5290/131a p.č. 5289/2 vše 

v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a NEJ.cz s.r.o.,  se sídlem 

Francouzská 4, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ 03213595,  jako stavebníkem, dle přílohy č.1 

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

T: 30. 11. 2016 splněno 
 

2122/56/7/2016 

Žádost o vydání souhlasu s dotčením částí pozemků a s umístěním stavby na pozemcích 

ve vlastnictví města Přerova- „Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba“ 

Část: 1. 
vydání souhlasu s dotčením části pozemků a s umístěním stavby na pozemcích p.č. 5097 ostatní 

plocha-ostatní komunikace  o výměře 15 m2 (trvalý zábor), o výměře 235 m2 (dočasný zábor); p.č. 

6420/1 orná půda o výměře 370 m2 (trvalý zábor); p.č. 6531/1 ostatní plocha-ostatní komunikace o 

výměře 7 m2 / délka 2.2 m (věcné břemeno); p.č. 6958 ostatní plocha-ostatní komunikace  o výměře 5 

m2 (trvalý zábor), o výměře 35 m2 (dočasný zábor); p.č. 6959 ostatní plocha-silnice o výměře 25 m2 

(trvalý zábor), o výměře 250 m2 (dočasný zábor); p.č. 7103/2 vodní plocha-koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené o výměře  20 m2 (trvalý zábor), o výměře 20 m2 (dočasný zábor); p.č. 7104/3 

vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře o výměře 170 m2 (trvalý zábor); 

p.č. 7105/1 trvalý travní porost o výměře 1 m2 (trvalý zábor); p.č. 7106/86 ostatní plocha-jiná plocha o 

výměře 115 m2 (trvalý zábor), o výměře 15 m2 (věcné břemeno); p.č. 7106/88 ostatní plocha-jiná 

plocha o výměře 10 m2 (dočasný zábor); p.č. 7106/89 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 645 m2 

(trvalý zábor), o výměře 180 m2 (dočasný zábor), o výměře 75 m2 (věcné břemeno); p.č. 7108/178 

ostatní plocha-jiná plocha o výměře 25 m2 (trvalý zábor); p.č. 7114/4 ostatní plocha-jiná plocha o 

výměře 130 m2 (trvalý zábor); p.č. 7115 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 285 m2 (trvalý 

zábor), o výměře 75 m2 (dočasný zábor); p.č.7116/3 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 235 

m2 (trvalý zábor), o výměře 220 m2  (věcné břemeno); p.č. 7116/4 ostatní plocha-silnice o výměře 

1355 m2 (trvalý zábor), o výměře 500 m2 (dočasný zábor),  o výměře 25 m2  (věcné břemeno) vše v 

k.ú. Přerov;  s dotčením částí pozemků a s umístěním stavby na pozemcích p.č. 338/1 zahrada o 

výměře 450 m2 (trvalý zábor); p.č. 1014/6 ostatní plocha-ostatní komunikace  o výměře 15 m2 (trvalý 

zábor), o výměře 90 m2 (dočasný zábor); p.č. 1018 ostatní plocha-ostatní komunikace  o výměře 930 

m2 (dočasný zábor), o výměře 25 m2/ 7m  (věcné břemeno); p.č. 1020/1 ostatní plocha-ostatní 

komunikace  o výměře 65 m2 (trvalý zábor); p.č. 1020/2 ostatní plocha-jiná plocha  o výměře 135 m2 

(trvalý zábor); p.č. 1074 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 2900 m2 (trvalý zábor), o 

výměře 360 m2 (dočasný zábor),  o výměře 30 m2/11m  (věcné břemeno); p.č. 1082/2 ostatní plocha-

ostatní komunikace o výměře 65 m2 (trvalý zábor), o výměře 50 m2 (dočasný zábor); p.č. 1084/4 

trvalý travní porost o výměře 10 m2 (trvalý zábor), o výměře 10 m2  (věcné břemeno); p.č. 1355 

ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 245 m2 (trvalý zábor), o výměře 5 m2 (dočasný zábor); 

p.č. 1356 trvalý travní porost o výměře 100 m2 (trvalý zábor); p.č. 1401 ostatní plocha-ostatní 

komunikace o výměře 130 m2 (dočasný zábor); p.č. 1498 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 

25 m2 (dočasný zábor); p.č. 1510 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 340 m2 (trvalý zábor), o 

výměře 140 m2 (dočasný zábor); p.č. 1621 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 260 m2 (trvalý 

zábor), o výměře 50 m2 (dočasný zábor); p.č. 1625 zahrada o výměře 5 m2 (trvalý zábor); p.č. 1626 

ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1300 m2 (trvalý zábor); p.č. 1633 orná půda o výměře 
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100 m2 (trvalý zábor), o výměře 15 m2 (dočasný zábor) vše k.ú. Dluhonice; s dotčením částí pozemků 

a s umístěním stavby na pozemcích p.č. 479/19 zahrada o výměře 58 m2 (dočasný zábor); p.č. 480 

orná půda o výměře 280 m2 (dočasný zábor); p.č. 621/3 orná půda o výměře 135 m2 (dočasný zábor) 

vše v k.ú. Předmostí, ve znění dle přílohy č.1. Investorem stavby je společnost Správa železniční 

dopravní cesty, s.o., organizační jednotka: Správa Olomouc se sídlem Olomouc, Nerudova 1, 772 58 

Olomouc, IČ: 70 99 42 34, zastoupena projektovou, inženýrskou a konzultační společností 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ:64610357. 

Jedná se o stavební akci „Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba 

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

T: 30. 12. 2016 trvá 
 

2123/56/7/2016 

Výpověď Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na textil uzavřené dne 

25.04.2015 mezi statutárním městem Přerov a provozovatelem, Danielem Badurou 

Část: 2. 
náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1 návrhu na 

usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu 

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

T: 31. 1. 2017 trvá 
 

2125/56/8/2016 

Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov 

Část:  
s účinností od 01. 11. 2016 úpravu platového tarifu ředitelů příspěvkových organizací (Městské 

knihovny v Přerově, Kulturních a informačních služeb města Přerova a Sociálních služeb města 

Přerova), zřízených statutárním městem Přerovem, dle 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: Kuchta Radek, Bc., vedoucí oddělení personálního 

T: 3. 11. 2016 splněno 
 

 

2127/56/8/2016 

Základní škola Přerov, Želatovská 8 – realizace projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Část: 1. 
Základní škole Přerov, Želatovská 8, realizaci projektu s názvem „Krok za krokem 2016+“ 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: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

T: 31. 12. 2016 splněno 
 

 

2127/56/8/2016 

Základní škola Přerov, Želatovská 8 – 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 projektu“ „Krok za krokem 

2016+“ budou realizovány v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů z 
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Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro programové období 2014 – 2020 v platném 

znění 

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

T: 31. 12. 2016 splněno 
 

2128/56/9/2016 

Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Část:  
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6  (2+1), o ploše 73,06 m2, v domě č. p. 608, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 906, v k. ú. Přerov, Škodova, č. o. 33 (vč. zařizovacích 

předmětů dle přílohy č. 3), s paní M.O., za nájemné ve výši 3 622 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 

předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou od 

1. 10. 2016 do 31. 12. 2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu 

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

T: 6. 11. 2016 splněno 
 

2129/56/9/2016 

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), s paní D.K., 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 7. 11. 2016 

do 30. 11. 2016 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 

užíváním bytu 

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

T: 7. 11. 2016 splněno 
 

2130/56/9/2016 

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 uvedené ve jmenném seznamu, který je 

obsahem důvodové zprávy 

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

T: 7. 11. 2016 splněno 
 

2131/56/9/2016 

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Část: 6. 
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 23 (1+1), o ploše 29,26 m2, v domě zvláštního 

určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku parc. č. 5734/10, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy 

č. 6), s paní V.H., za nájemné ve výši 1.161 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 30. 06. 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. 1. 2017 trvá 

 
 

2132/56/9/2016 
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Přijetí finančního daru - obec Lazníky 

Část: 1. 
přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a obcí 

Lazníky, se sídlem Lazníky 116, PSČ 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, IČ 00301451, jako 

dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši 4.000,- 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. 11. 2016 splněno 

2162/57/8/2016 

1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – kanalizace 

vybudované na pozemcích p.č. 271/8, p.č. 273/4, p.č. 475 a p.č. 783/9 vše v k.ú. Čekyně                                                                                                                                                             

2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k 

tíži pozemků p.č. 271/8, p.č. 273/4 a p.č. 783/9 vše v k.ú. Čekyně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Část: 2. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení, spočívajícího  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 této kanalizace  k  tíži 

pozemků p.č. 271/8, p.č. 273/4 a p.č. 783/9 vše v k.ú. Čekyně, ve spoluvlastnictví manželů Ing. Z. M. 

a D.M. k id ½ a Z.R. 1 k id ½, ve prospěch statutárního města Přerova, jako budoucího vlastníka této 

kanalizace. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu neurčitou. 

   Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi spoluvlastníky pozemků p.č. 271/8, p.č. 273/4 a 

p.č. 783/9 vše v k.ú. Čekyně, jako budoucími povinnými z věcného břemene a statutárním městem 

Přerov,  jako budoucím oprávněným z věcného břemene ve znění dle přílohy č. 2. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy 

statutární město Přerov (budoucí oprávněný z věcného břemene) nabyde vlastnické právo ke stavbě 

kanalizace a současně ode dne, kdy budoucí povinní z věcného břemene předloží budoucímu 

oprávněnému geometrický plán s vyznačením rozsahu věcného břemene, včetně ochranného pásma, 

potvrzený příslušným katastrálním úřadem, nejpozději však do 3 let od uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene.  

Budoucí povinní z věcného břemene uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu 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: 31. 12. 2016 trvá 
 

 

2169/57/8/2016 

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

majetku statutárního města Přerova – p.č. 593/1, p.č. 592/1, p.č. 590/1, p.č. 479/1, p.č. 

464/3, p.č. 589, p.č. 622, p.č. 587, p.č. 592/2, p.č. 30/7 vše v k.ú. Předmostí, p.č. 166 v k.ú. 

Popovice u Přerova 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Předmostí, Popovická, obnova NNv, NNk“,  na pozemcích 

p.č. 593/1, p.č. 592/1, p.č. 590/1, p.č. 479/1, p.č. 464/3, p.č. 589, p.č. 622, p.č. 587, p.č. 592/2, p.č. 

30/7, vše v k.ú. Předmostí, p.č. 166 v k.ú. Popovice u Přerova, 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: 31. 1. 2017 trvá 
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2170/57/8/2016 

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

majetku statutárního města Přerova – p.č. 5290/2 v k.ú. Přerov 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „ Obchodní centrum Kasárna Přerov“,  na pozemku p.č. 

5290/2, v k.ú. Přerov 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: 31. 1. 2017 trvá 
 

2171/57/8/2016 

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

majetku statutárního města Přerova – p.č. 5104/1, p.č. 4360, p.č. 4384, p.č. 4383, p.č. 

4344/4, p.č. 4293/3, p.č. 4345/2, p.č. 5104/6 vše v k.ú. Přerov 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Za mlýnem, Mala Dlážka, obnova NNk“,  na pozemcích 

p.č. 5104/1, p.č. 4360, p.č. 4384, p.č. 4383, p.č. 4344/4, p.č. 4293/3, p.č. 4345/2, p.č. 5104/6 vše v k.ú. 

Přerov 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: 31. 1. 2017 trvá 
 

2172/57/8/2016 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích v majetku statutárního města 

Přerova – p.č. 3749/1, p.č. 4950, p.č. 5095, p.č. 5092, p.č. 5091, p.č. 4945/1, p.č. 3619/1, 

p.č. 3686/1 vše v k.ú. Přerov 

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

provozovat distribuční soustavu -  podzemní kabelové vedení NN, 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 zlepšení její výkonnosti 

a odstranění distribuční soustavy - kabelového vedení  tíži pozemků   p.č. 3749/1, p.č. 4950, p.č. 5095, 

p.č. 5092, p.č. 5091, p.č. 4945/1, p.č. 3619/1, p.č. 3686/1 vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch 

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

dle přílohy č.1. Jednorázová úhrada bude včetně náhrady za omezení pozemků budoucího povinného 

ochranným pásmem předmětné stavby. 

 

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 ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 

Děčín IV- Podmokly, IČ 24729035, jako oprávněným z věcného břemene ve znění dle přílohy č.1. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro užívání 

dokončené stavby distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení NN včetně rozpojovací jistící 

skříně (stanovené příslušnými právními předpisy) do 3 měsíců 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. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše 

úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá statutární město 
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Přerov. Oprávněný z  věcného břemene-služebnosti 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: 31. 1. 2017 trvá 
 

2173/57/8/2016 

Zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva  o právu provést stavbu k tíži 

pozemků p.č. 412/1, p.č. 416/1 a p.č. 419 v k.ú.  Lýsky  

Část: 2. 
uzavření smlouvy o  právu provést stavbu „Přerov, Lýsky – vodovod v ul. Nad Struhou“, a to  

výstavbu vodovodního řadu a vodovodního propoje v ulici Nad Struhou v místní části Lýsky na části 

pozemků p.č. 412/1, p.č. 416/1 a p.č. 419 v k.ú. Lýsky mezi statutárním městem Přerovem, jako 

vlastníkem pozemků  a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Přerov, Šířava 

482/21, PSČ 750 02, IČ 47674521,  jako stavebníkem, dle přílohy č. 1.  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. 12. 2016 trvá 
 

2174/57/8/2016 

Smlouva o poskytnutí dotace – úhrada nákladů na hospodaření v lesích  

Část:  
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 500 000,00 Kč mezi Olomouckým krajem, 

Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a Statutárním městem Přerov jako 

žadatelem o úhradě nákladů na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje, ve znění dle 

přílohy č.1 

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

T: 15. 12. 2016 splněno 
 

2175/57/8/2016 

Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a zřízení služebnosti ve prospěch 

statutárního města Přerova – na části pozemku p.č. 1245 v k.ú. Čekyně  

Část: 1. 
nájem části  pozemku p.č. 1245 ostatní plocha o výměře cca  5 m2 v k.ú. Čekyně za účelem provedení 

stavby „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Pod Lipami (ke hřbitovu) v místní části Přerov VII-

Čekyně“ a zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 

břemene zřídit a provozovat stavbu „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Pod Lipami (ke hřbitovu) v 

místní části Přerov VII-Čekyně“ 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 této stavby k  tíži 

pozemku p.č. 1245 v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, 

Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova. 

Nájem se sjednává na dobu určitou - od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku, nebo faktického 

zahájení prací, nebo povolení prací dle zvláštního užívání pozemní komunikace a to podle toho, která 

z uvedených skutečností nastane první. Nájem skončí nejpozději dnem uvedeným v protokolu o 

převzetí stavby, maximálně však uplynutím jednoho roku ode dne počátku uzavírky. Nájemné bude 

činit 40,- Kč/m2/rok (minimálně 300,- Kč), a bude uhrazeno jednorázově na základě daňového 

dokladu vystaveného pronajímatelem do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně  1.000,- Kč a bude 

navýšena o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena 

poté, co budoucí oprávněný doručí budoucímu povinnému návrh smlouvy o zřízení služebnosti s 

geometrickým plánem na zaměření rozsahu služebnosti a znaleckým posudkem na stanovení 
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jednorázové úhrady za zřízení služebnosti. 

Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti bude uzavřena mezi 

Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, zastoupeným 

Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, IČ: 

70960399 (jako vlastníkem nemovitosti či budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako 

nájemcem či budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 1 

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

T: 31. 12. 2016 trvá 
 

2177/57/8/2016 

Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „I/55 

Přerov, průtah centrem, I. etapa“ 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „I/55, 

průtah centrem, I. etapa“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, 

IČ: 65993390  a statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy č.1 

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

T: 31. 12. 2016 trvá 
 

2178/57/8/2016 

Uzavření smlouvy o bezúplatném postoupení práv a povinností - Umístění kotců na 

pozemku útulku pro psy v lokalitě Rybníky v Přerově. 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o bezúplatném postoupení práv a povinností vyplývajících z územního souhlasu č. 

129/2016 vydaného Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, 

Oddělením stavebního úřadu dne 2.8.2016, pod č.j.: MMPr/098620/2016/PR, které nabylo právní 

moci dne 2.8.2016. mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 

750 11, jako převodcem a spol. Technické služby města Přerova s.r.o., se sídlem Na Hrázi 3165/17, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 27841090,  jako nabyvatelem, ve znění dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o postoupení práv a povinností z vydaného územního souhlasu s umístěním stavby umístění 

kotců na pozemku útulku pro psy v lokalitě Rybníky v Přerově 

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

T: 24. 1. 2017 trvá 
 

2179/57/8/2016 

Přijetí peněžitého daru účelově určeného na nákup a montáž herních prvků na dětská 

hřiště ve vlastnictví statutárního města Přerova   

Část: 1. 
přijetí peněžitého daru poskytnutého Technickými službami města Přerova s. r. o., ve výši 861.145, - 

Kč,  účelově určeného na nákup a montáž herních prvků na dětská hřiště ve vlastnictví statutárního 

města Přerova a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve smyslu § 19 odst. 2  

písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 

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

T: 7. 12. 2016 splněno 

 
 

2180/57/8/2016 

Autobusová zastávka ul. Dvořákova v Přerově – Smlouva o realizaci překládky sítě 

elektronických komunikací č. VPI/MS/2016/00137 

Část: 1. 
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uzavření smlouvy spočívající v  realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) -  

zařízení České telekomunikační infrastruktury  a.s., které budou dotčeny stavbou „Autobusové 

zastávky v Přerově a Předmostí“, SO 102 Autobusová zastávka ul. Dvořákova ,Přerov – viz. příloha č. 

1 

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

T: 20. 12. 2016 trvá 
 

2181/57/8/2016 

Autobusová zastávka ul. Sportovní v Předmostí – Smlouva o realizaci překládky sítě 

elektronických komunikací č. VPI/MS/2016/00138. 

Část: 1. 
uzavření smlouvy spočívající v realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) -  

zařízení České telekomunikační infrastruktury a.s., které budou dotčeny stavbou 

 „ Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí“,  SO 104  Autobusová zastávka ul. Sportovní , Přerov 

– Předmostí, viz.  příloha č. 1 

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

T: 20. 12. 2016 trvá 
 

2184/57/8/2016 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 101/3 a p.č.101/5 v 

k.ú. Újezdec u Přerova - Přípojka splaškové kanalizace k byt. domu č.p. 245/1. 

Část: 1. 
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č.101/3 o výměře 462 m2 (ostatní plocha- 

ostatní komunikace) a p.č. 101/5 o výměře 150 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace) oba v k.ú. 

Újezdec u Přerova 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 stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

Jedná se o stavbu přípojky splaškové kanalizace k bytovému domu č.p. 245/1 na ul. Větrná v Přerově 

VI- Újezdci 

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

T: 24. 1. 2017 trvá 
 

2185/57/8/2016 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov 

- Účelová komunikace a dopravní napojení na sil. 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. SONOT, a.s. se sídlem Údolní 388/8, Veveří, 602 00 Brno, 

IČ: 27749045,  jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o vybudování veřejného osvětlení na budoucí účelové komunikaci a dopravního napojení 

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

T: 24. 1. 2017 trvá 
 

2186/57/8/2016 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 2680/1 v k.ú. Přerov  

- Zřízení nové rampy u hlavního vstupu bytového domu č.p. 843/14, U Tenisu v Přerově. 

Část: 1. 
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 2680/1 o výměře 34971 m2 (ostatní 

plocha- jiná plocha) v k.ú. Přerov  mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 

709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. Stavební bytové družstvo Přerov se sídlem 
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Přerov - Přerov I - Město, Kratochvílova 128/41, PSČ 75002, IČ: 00053236,  jako stavebníkem, ve 

znění dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o stavbu nové rampy pro tělesně postiženého, u hlavního vstupu domu č.p. 843/14, U Tenisu 

v Přerově 

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

T: 24. 1. 2017 trvá 
 

2187/57/8/2016 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 419 v k.ú. Lýsky - 

PŘEROV LÝSKY – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA K RD, parc. č. 143/18, k.ú. Lýsky. 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 419 o výměře 1653 m2 (ostatní plocha- 

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

Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. Mgr. P. a pí M. M., , jako stavebníkem, 

ve znění dle přílohy č.1.  

 

Jedná se o stavbu vodovodní přípojky k RD na pozemku p.č. 143/18 v k.ú. Lýsky 

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

T: 24. 1. 2017 trvá 
 

2188/57/8/2016 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 5103, p.č. 5010/1, 

p.č. 4737, p.č. 4753/6, p.č. 2680/20, p.č. 5021 a p.č. 2645/1 vše v k.ú. Přerov – Bečva, 

Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem - hradidlové komory na 

kanalizačních stokách. 

Část: 1. 
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 5103 o výměře 895 m2 (ostatní plocha- 

ostatní komunikace), p.č. 5010/1 o výměře 6013 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 4737 o 

výměře 1243 m2 (ostatní plocha - zeleň), p.č. 4753/6 o výměře 487 m2 (ostatní plocha- ostatní 

komunikace), p.č. 2680/20 o výměře 3822 m2 (ostatní plocha- silnice), p.č. 5021 o výměře 3072 m2 

(ostatní plocha- ostatní komunikace), p.č. 2645/1 o výměře 48370 m2 (ostatní plocha- ostatní 

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

709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 

932/11, Veveří, 602 00, IČ: 70890013,  jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o stavbu nových hradidlových komor na kanalizačních stokách,  které jsou součástí stavební 

akce - Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem 

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

T: 24. 1. 2017 trvá 
 

2189/57/9/2016 

Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14  

Část: 1. 
schválit sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14, IČ: 60782382, se sídlem 

Přerov, Přerov I – Město, Optiky 14 s příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 

45180091, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27 s účinností od 01. 01. 2017. Znění 

rozhodnutí o sloučení je přílohou č. 1 důvodové zprávy 

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

T: 31. 12. 2016 trvá 
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2189/57/9/2016 

Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14  

Část: 2. 
schválit, že přejímající organizací příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14, IČ: 

60782382, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Optiky 14 je příspěvková organizace Základní škola 

Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27, na kterou s 

účinností od 01. 01. 2017 přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Mateřské školy Přerov, Optiky 

14 

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

T: 31. 12. 2016 trvá 
 

 

2189/57/9/2016 

Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14  

Část: 3. 
schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině a uzavření protokolu o předání a převzetí nemovitého 

majetku k hospodaření, přílohu č. 1 zřizovací listiny Základní školy Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, 

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27. Znění dodatku a protokolu je přílohou č. 2 a 3 

důvodové zprávy 

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

T: 31. 12. 2016 trvá 
 

 

2190/57/9/2016 

Souhlas zřizovatele s partnerstvím Základní školy Přerov, Trávník 27 v rámci projektu 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  

Část: 1. 
s partnerstvím bez finančního příspěvku mezi Základní školou Přerov, Trávník 27 a Základní školou, 

Trutnov, Komenského 399, IČ: 64201180, v rámci projektu s názvem „Čerstvý vítr z hor“, 

realizovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – výzva č. 02_16_010, Budování 

kapacit pro rozvoj škol I 

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

T: 30. 11. 2016 splněno 
 

 

2191/57/9/2016 

Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 – realizace projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Část: 1. 
Mateřské škole Přerov, Dvořákova 23, realizaci projektu s názvem „Mateřská škola Přerov, 

Dvořákova 23 – Šablona 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: Pospíšilová Romana, Mgr., vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

T: 30. 11. 2016 splněno 

 

2192/57/9/2016 

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 
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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. 11. 2016 splněno 
 

2193/57/9/2016 

Úprava platů ředitelů 

Část:  
s účinností od 1. 12. 2016 úpravu příplatku za vedení ředitelů základních škol zřízených statutárním 

městem Přerovem, dle Vnitřního předpisu č. 2/2007 Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a 

školských zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu 

uvedeném v důvodové zprávě 

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

T: 30. 11. 2016 splněno 
 

2194/57/9/2016 

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, z 

prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové organizaci na rok 2016 a z fondu odměn příspěvkové 

organizace 

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

T: 31. 12. 2016 splněno 
 

2196/57/10/2016 

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 osobě uvedené ve jmenném seznamu, který je 

obsahem důvodové zprávy 

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

T: 28. 11. 2016 splněno 
 

2197/57/11/2016 

Strategie prevence kriminality města Přerova na období 2017 - 2021 

Část:  
schválit Strategii prevence kriminality města Přerova na období 2017 – 2021. Znění strategie je 

přílohou důvodové zprávy 

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

T: 31. 12. 2016 trvá 
 

2202/57/11/2016 

Cestovní náhrady 

Část: 1. 
Vnitřní předpis č. xx/2016 Cestovní náhrady, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

O: Mlčoch Petr, tajemník magistrátu města Přerova 

T: 31. 12. 2016 trvá 
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2202/57/11/2016 

Cestovní náhrady 

Část: 2. 
vydat Vnitřní předpis č. xx/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva 

města Přerova ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

O: Mlčoch Petr, tajemník magistrátu města Přerova 

T: 31. 12. 2016 trvá 
 

2202/57/11/2016 

Cestovní náhrady 

Část: 3. 
určit, že podle Vnitřního předpisu č. xx/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům 

Zastupitelstva města Přerova uvedeného v bodu 2 tohoto usnesení, se bude postupovat při poskytování 

cestovních náhrad členům výborů Zastupitelstva města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva 

města Přerova 

O: Mlčoch Petr, tajemník magistrátu města Přerova 

T: 31. 12. 2016 trvá 
 

2202/57/11/2016 

Cestovní náhrady 

Část: 4. 
,že podle Vnitřního předpisu č. xx/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům 

Zastupitelstva města Přerova uvedeného v bodu 2 tohoto usnesení, se bude postupovat při poskytování 

cestovních náhrad členům komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 

Přerova, a to za podmínky jeho schválení Zastupitelstvem města Přerova 

O: Mlčoch Petr, tajemník magistrátu města Přerova 

T: 31. 12. 2016 trvá 
 

2206/57/11/2016 

Podněty a připomínky z 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Část:  
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 22. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova 

O: Puchalský Vladimír, Mgr., primátor 

T: 5. 12. 2016 splněno 

 
 


