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Seznam úkolů 59. a 60. schůze Rady města Přerova 
konané 8. prosince a 21. prosince 2016 

 

2222/59/7/2016 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova 

č.p. 1573 příslušná k části obce Přerov I-Město                                                                                                                                                                                          

Část: 2. 
nájem pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí 

je stavba objekt k bydlení č.p. 1573 příslušná k části obce Přerov I-Město a movitých věcí tvořících 

vybavení objektu bydlení č.p. 1573 a uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako 

pronajímatelem) a První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 56 (jako nájemcem) ve znění dle 

přílohy č. 1. 

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 1.1.2017 do 29.1.2017, výše nájemného bude 

činit 538.831,70 Kč/rok bez DPH. Účelem nájmu je provozování ubytovny 

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

T: 31. 12. 2016 splněno 
 

2228/59/7/2016 

Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 404 v 

k.ú. Čekyně – dohoda o skončení nájmu 

Část:  
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 404 ovocný sad o výměře 140 m2 v k.ú. Čekyně 

mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem J.I. (jako nájemcem) ve znění dle 

přílohy č. 1.  

Nájem vznikl na základě  nájemní smlouvy uzavřené dne 13.9.1999, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 

28.3.2001 a Dodatku č. 2 ze dne 15.12.2003 a bude ukončen dohodou ke dni 31.12.2016 

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

T: 31. 12. 2016 splněno 
 

2229/59/7/2016 

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nájem prostoru - jiného nebytového prostoru č. 

555/5 ve stavbě pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov 

Část: 1. 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, kterou dne 5.1.2012 uzavřely Česká republika - Úřad práce 

České republiky, IČ 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00 Praha 7, jako 

pronajímatel a statutární město Přerov jako nájemce na nájem prostoru - jiného nebytového prostoru č. 

555/5 ve stavbě pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-

Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem č. 1 k 

nájemní smlouvě se mění doba trvání nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 31.8.2019 

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

T: 31. 12. 2016 splněno 
 

2234/59/7/2016 

Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 436 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova - dohoda o skončení nájmu 

Část:  
uzavření dohody o skončení nájmu pozemku p.č. 436 zahrada o výměře 71 m2 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a manželi J.  a  I.B. (jako nájemcem) 

ve znění dle přílohy č. 1.  

Nájem vznikl na základě  nájemní smlouvy uzavřené dne 17.1.2000, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
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28.3.2001 a Dodatku č. 2 ze dne 30.12.2003 a bude ukončen dohodou ke dni 31.12.2016 

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

T: 31. 12. 2016 splněno 
 

2236/59/7/2016 

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

majetku statutárního města Přerova – p.č. 5300/23 v k.ú. Přerov 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu tří nových rozvaděčů a přípojky sdělovacího vedení, název 

stavby „16010-036428, RVDSL 1704 M M PRRV7-PRRV1HR MET“, na pozemku p.č. 5300/23 v 

k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a Českou telekomunikační 

infrastrukturou, a.s., se sídlem Olšanská 6, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 04084063, jako stavebníkem  

ve znění dle přílohy č. 2 

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

T: 31. 1. 2017 trvá 
 

2237/59/7/2016 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku statutárního města 

Přerova  p.č. 4135/20, p.č. 6633/1 a p.č. 7279/43 vše v k.ú. Přerov 

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

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

provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 

zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění  k tíži pozemků  p.č.4135/20, p.č. 6633/1 a  p.č. 

7279/43 vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plán č. 6455-431-47-2016,  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 ve znění dle přílohy č.1 na dobu neurčitou, za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem č. 2016/VB/Př-030/S.I-55, ve výši 5.830,- 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: 31. 12. 2016 splněno 
 

2238/59/7/2016 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku v majetku statutárního města 

Přerova p.č. 995/4 v k.ú. Přerov   

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

provozovat  vodovodní přípojku a s tím spojeného omezení, spočívajícího v právu chůze  a jízdy 

spočívající ve vstupu, vjíždění všemi dopravními prostředky a stavebními mechanismy  v souvislosti s 

opravami, údržbou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti vodovodu a likvidaci potrubí k  tíži 

pozemku p.č. 995/4 v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č.6219-49/2015,    a to ve 

prospěch Den Braven production s.r.o., se sídlem 793 91 Úvalno 353, IČ 25844997. 

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

z věcného břemene – služebnosti a Den Braven production s.r.o., se sídlem 793 91 Úvalno 353, IČ 

25844997, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti bude uzavřena ve znění dle přílohy na 

dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 14694-194/16, ve výši 5.320,- Kč, včetně 

příslušné sazby DPH. Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene 

a uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí 
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O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 31. 12. 2016 splněno 
 

2239/59/7/2016 

Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemcích v majetku statutárního města v 

k.ú. Přerov, Dluhonice a Kozlovice u Přerova 

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

provozovat kanalizační potrubí, a s tím spojeného omezení, spočívajícího v právu chůze a jízdy všemi 

dopravními prostředky a stavebními mechanismy  v souvislosti s opravami, údržbou, modernizací 

nebo zlepšením výkonnosti kanalizačního potrubí, likvidaci potrubí k  tíži pozemků 

- p.č. 7103/2, p.č.7103/4, p.č. 1006/8, p.č. 2579, p.č. 6966 vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle 

geometrických plánů č. 6164-47/2015, č. 6274-83/2015, č. 6249-76/2015; 

- p.č. 1020/2, p.č. 874/5, p.č. 283/2, p.č. 297/13, p.č. 1082/2 vše v k.ú. Dluhonice, v rozsahu dle 

geometrických plánů č. 341-59/2015, č. 337-48/2015, č. 335-45/2015, č. 336-46/201; 

- p.č. 302/1, p.č. 403/1, p.č. 458/1, p.č. 548/1, p.č. 587/2, p.č. 13/5, p.č. 16, p.č. 17/1, p.č. 62/1, p.č. 

62/6, p.č. 62/8, p.č. 62/9, p.č. 62/11, p.č. 62/12, p.č. 62/21, p.č. 62/22, p.č. 62/23, p.č. 62/24, p.č. 80, 

p.č. 586/1, p.č. 649/13, p.č. 2/1, p.č. 51/7, p.č. 208/1, p.č. 51/4, p.č. 51/6, p.č. 58/1, p.č. 588/7, p.č. 

590/1, p.č. 590/2, p.č. 172/1, p.č. 172/4, p.č. 172/5, p.č. 172/8, p.č. 169/1, p.č. 193, p.č. 208/2, p.č. 

79/1, p.č. 582/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, v rozsahu geometrických plánů č. 662-21/2016, č. 

658-7/2016, č. 663-22/2016, č. 657-6/2016, č. 656-4/2016, č. 650-69/2015, č. 652-71/2015, č. 655-

75/2015, č. 661-20/2016, č. 664-23/2016, č. 659-8/2016,   

a to ve prospěch Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 47674521. 

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

z věcného břemene - služebnosti a Vodovody a kanalizacemi Přerov a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02 

Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti bude uzavřena ve znění dle 

přílohy č.1 na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2186/49/16, ve výši 

146.946,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí povinnému 

jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí 

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

T: 31. 12. 2016 splněno 
 

2241/59/7/2016 

Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemcích v majetku statutárního města 

Přerova   p.č.  5198/1 a p.č. 2433/5 v k.ú. Přerov 

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

provozovat rozdělovací šachtu stoky kanalizace 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 šachty stoky kanalizace k tíži pozemků p.č. 5198/1, p.č. 2433/5, oba v k.ú. Přerov, ve 

vlastnictví statutárního města.  

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, Vodovody a kanalizacemi, a.s., Přerov se sídlem Šířava 21, 750 02 

Přerov, IČ 47674521  jako budoucím oprávněným z věcného břemene - služebnosti a AVČ s.r.o., se 

sídlem Wilsonova 12, 750 02 Přerov, IČ 25848984, jako investorem ve znění dle přílohy č.1. Smlouva 

bude uzavřena na dobu neurčitou.  

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

dokončené stavby šachty stoky kanalizace (stanovené příslušnými právními předpisy) do 3 měsíců ode 
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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 5 

let od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 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. 1. 2017 splněno 
 

2253/59/7/2016 

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

441 a p.č. 433/1 oba v k.ú. Vinary u Přerova – „NOVOVSTAVBA RD PŘEROV- 

VINARY parc. č. 151/37, 151/38, 196 v k.ú. Vinary u Přerova- splašková kanalizace, 

vodovodní přípojka a vjezd k RD.“ 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 441 o výměře 2853 m2 (ostatní plocha- 

ostatní komunikace) a p.č. 433/1 o výměře 6028 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace) v k.ú. Vinary 

u Přerova  mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako 

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

Jedná se o stavbu splaškové kanalizace, přípojky vodovodu a vjezdu k novostavbě RD na pozemcích 

p.č.151/37, p.č. 151/38 v k.ú. Vinary u Přerova 

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

T: 8. 2. 2017 trvá 
 

2254/59/7/2016 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 58/1 v k.ú. Kozlovice 

u Přerova  -  „Přerov,  R.U.  – NNv.“  

Část: 1. 
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 58/1 o výměře 2548 m2 (ostatní plocha- 

ostatní komunikace) v k.ú. Kozlovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, 

Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 

- Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ: 24729035, zast. spol. ENPRO Energo s.r.o., se 

sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 28628250,  jako stavebníkem, ve znění dle 

přílohy č.1. 

Jedná se o umístění nového nadzemního vedení NN v délce cca 40 m vč. osazení nového 

jednoduchého betonového sloupu 

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

T: 8. 2. 2017 trvá 
 

2255/59/7/2016 

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

185 v k.ú. Popovice u Přerova  - „Vjezd k RD na parc. č. 122/9 v k.ú. Popovice u 

Přerova.“ 

Část: 1. 
schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na  p.č. 185 o výměře 283 m2 (ostatní plocha- 

ostatní komunikace) v k.ú. Popovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, 

Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. L. a   M.A. jako stavebníkem, ve znění 

dle přílohy č.1. 

Jedná se o stavbu vjezdu k novostavbě rodinného domu 

O: Dohnal Miloslav, Ing., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb 
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T: 8. 2. 2017 trvá 
 

2256/59/7/2016 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 473/1, v k.ú. 

Předmostí – „Parkovací plocha pro polyfunkční dům  parc. č. 276 v k.ú. Předmostí“ 

Část: 1. 
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 473/1 o výměře 339 m2 (ostatní plocha - 

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

Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. Konvička služby s.r.o., se sídlem Malá 

Dlážka 2895/14, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 26863383,  jako stavebníkem, ve znění dle 

přílohy č.1. 

Jedná se o stavbu parkovacího stání pro polyfunkční dům na parc.č. 276 v k.ú. Předmostí 

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

T: 8. 2. 2017 trvá 
 

2257/59/8/2016 

Hodnocení práce ředitelů  

Část: 1. 
náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi a vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. 

Romaně Pospíšilové a vedoucímu oddělení školství a mládeže Mgr. Petru Hrbkovi provést v souladu s 

vnitřním předpisem č. 5/2009 „Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřízených 

statutárním městem Přerovem“, ve znění pozdějších předpisů, hodnocení práce níže jmenovaných 

ředitelů příspěvkových organizací: 

 paní Mgr. Kamily Burianové, ředitelky Základní školy Přerov, Trávník 27,  

 pana Mgr. Tomáše Jelínka, ředitele Základní školy Přerov, U tenisu 4,      

 paní Ivany Zdařilové, ředitelky Mateřské školy Přerov, Máchova 14. 

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

T: 31. 12. 2017 trvá 
 

2258/59/8/2016 

Úprava platu ředitelky  

Část:  
s účinností od 1. 1. 2017 úpravu příplatku za vedení paní Mgr. Kamile Burianové, ředitelce Základní 

školy Přerov, Trávník 27, 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.  

Tato úprava příplatku za vedení je podmíněna tím, že Zastupitelstvo města Přerova na svém 23. 

zasedání konaném dne 12. 12. 2016 schválí sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, 

Optiky 14 s příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Trávník 27 

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

T: 31. 12. 2016  

- Návrh na vypuštění ze sledování 
 

2259/59/8/2016 

Rozšíření Řídícího výboru projektu Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov 

(MAP) 

Část:  
s účinností od 1. 1. 2017 zástupce Školské rady při Základní škole Přerov, Za mlýnem 1, pana Petra 

Mirvalda členem Řídícího výboru projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP 

Přerov. Počet členů Řídícího výboru se navyšuje na 54 

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

T: 31. 12. 2016 splněno 
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2260/59/8/2016 

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – realizace projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Část: 1. 
Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5, realizaci projektu s názvem „Podpora inkluze na ZŠVD“ 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 
 

2261/59/8/2016 

Základní škola Přerov, U tenisu 4 – realizace projektu z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání   

Část: 1. 
Základní škole Přerov, U tenisu 4, realizaci projektu s názvem „Podpora inkluze na ZŠ U tenisu“ 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 
 

2262/59/9/2016 

Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona  

Část: 2. 
vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská 

pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - 1 osobu uvedenou ve jmenném seznamu, který je 

obsahem důvodové zprávy 

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

T: 12. 12. 2016 splněno 
 

2264/59/9/2016 

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Část: 8. 
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení  (1+1), o ploše 52,97 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. 8), s 

manželi J. a K.M., za nájemné ve výši 1.879 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 31. 07. 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: 28. 2. 2017 trvá 
 

2271/60/3/2016 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 

Část: 1. 
schválit vyřazení z „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2017“ žádostí subjektů 

Vocantes, z.s. s ev. č. DKU-047/17 a Šermířský spolek Markus M s ev. č. DKU-030/17, jejichž 

žadatelé nedodrželi termín vyúčtování dotace v roce 2015, dále žádost subjektu Taneční škola 

Duckbeat, z.s. s ev. č.  DKU-050/17, jejíž žadatel nedodal v termínu všechny náležitosti žádosti o 

dotaci a žádost subjektu Letci Přerov – generála Karla Janouška, z.s. s ev. č. DKU-054/17, která byla 
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dodána po termínu stanoveném k přijímání žádostí o dotaci na rok 2017 

O: Novotná Daniela, Ing., vedoucí kanceláře primátora 

T: 31. 3. 2017 trvá 
 

2271/60/3/2016 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 

Část: 2. 
schválit vyřazení z „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2017“ žádosti subjektu 

Český svaz chovatelů, Základní organizace Výkleky s ev. č. DKU-052/17, jelikož žadatel požaduje 

dotaci na akci, která není pořádána na území města Přerova a nelze ani předpokládat významnější 

návštěvnost občanů z Přerova a jeho místních částí 

O: Novotná Daniela, Ing., vedoucí kanceláře primátora 

T: 31. 3. 2017 trvá 
 

2271/60/3/2016 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 

Část: 3. 
schválit nevyřazení žádostí subjektu Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 s ev. č. DSP-

021/17 z „Dotačního programu na podporu oblasti sportu pro rok 2017“ a  DKU-053/17 z „Dotačního 

programu na podporu oblasti kultury pro rok 2017“ z důvodu nedodržení termínu vyúčtování dotace v 

roce 2015 

O: Novotná Daniela, Ing., vedoucí kanceláře primátora 

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

T: 31. 3. 2017 trvá 
 

2271/60/3/2016 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 

Část: 4. 
schválit nevyřazení žádostí subjektu Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením 

přerovského regionu z.s., s ev. č. DSZ_A-006/17, DSZ_C-008/17, DSZ_C-009/17 z „Dotačního 

programu na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2017“ z důvodu nesplnění účelu použití 

dotace poskytnuté v roce 2015 

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

T: 31. 3. 2017 trvá 
 

2271/60/3/2016 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 

Část: 5. 
schválit poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v 

oblasti: 

a) kultura ve výši 2 030 000,- Kč, 

b) sport ve výši 10 282 000,- Kč,   

c) volný čas ve výši 264 000,- Kč, 

d) sociální a zdravotní ve výši 3 384 000,- Kč, 

za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření Zastupitelstvem města Přerova. 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v jednotlivých 

oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 

Přerov a subjektem FBC Přerov, z.s., IČ: 05207916, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Na hrázi 

781/15, na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let z „Dotačního programu na podporu oblasti 

sportu pro rok 2017“ je podmíněno doložením rozhodnutí Výkonného výboru České florbalové unie o 

převodu členských práv z oddílu FBC Spartak Přerov (TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, IČ: 
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00534935) na nový oddíl FBC Přerov (FBC Přerov, z.s., IČ: 05207916) k 1. 1. 2017.  

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2017. 

V případě žádostí subjektů HC ZUBR PŘEROV z.s. s ev. č. DSP-019/17, Člověk v tísni, o.p.s.  s ev. 

č. DSZ_C-014/17 a Volejbal Přerov, z.s. s ev. č. DSP-065/17 bude vzorová veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace upravena v rozsahu dle důvodové zprávy 

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

T: 31. 3. 2017 trvá 
 

2271/60/3/2016 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 

Část: 6. 
schválit následující úpravy rozpočtu 2017: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3429 610  Dotační program – Volný čas 404,0 - 140,0 264,0 

3419 610  Dotační program – Sport 10 800,0 + 140,0 10 940,0 
 

 

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

T: 31. 3. 2017 trvá 
 

2271/60/3/2016 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 

Část: 9. 
použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotací z Dotačních programů statutárního města pro 

rok 2017 v souladu s podmínkami stanovenými ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 

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

Novotná Daniela, Ing., vedoucí kanceláře primátora 

T: 31. 3. 2017 trvá 
 

 


