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Seznam úkolů 61. a 62. schůze Rady města Přerova 

 
2287/61/5/2017 

Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova 

Část:  
Odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr zadáním dokumentace pro přípravu realizace akce 

"Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova" v celkové ceně do 500 000 Kč vč. 

DP 

O: Gala Pavel, vedoucí odboru 

T: 28. 2. 2017 splněno 

Zadání zpracováno, probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. 

- Návrh na vypuštění ze sledování 
 

2288/61/6/2017 

Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ulici Dluhonská 

Část: 1. 
Odboru řízení projektů a investic připravit podklady k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze 

Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2017 na projekt „Modernizace místa křížení – mosty 

přes tratě SŽDC v Přerově v ulici Dluhonská“ 

O: Pinkasová Ivana, vedoucí odboru 

T: 30. 1. 2017 splněno 
 

2307/61/7/2017 

1. Nájem nemovité věci v 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                                                                                                                                                                   

2. 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: 1. 
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 30.1.2017 do 30.6.2017, výše nájemného bude 

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

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 1. 2016 splněno 
 

2308/61/7/2017 

Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 907/12 jehož 

součástí je stavba bez čp./če, garáž  v k.ú. Přerov 

Část: 1. 
nájem pozemku p.č. 907/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, jehož součástí je stavba bez 

č.p./č.ev., garáž v k.ú. Přerov a uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako 

pronajímatelem) a panem P.H.(jako nájemcem) ve znění dle přílohy č. 1. 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Nájemné bude činit 

7.920,- Kč/rok a bude navýšeno o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu je parkování vozidla 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 28. 2. 2016 trvá 

2309/61/7/2017 
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Zřízení věcného břemene – služebnosti  na pozemku p.č. 2405/1 v k.ú. Přerov v majetku 

statutárního města Přerova  

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

provozovat kanalizační přípojku 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  kanalizační přípojky 

k tíži pozemku p.č. 2405/1 v k.ú. Přerov a to ve prospěch a Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 

2610, 2611, 2612, Klivarova 1, 3, 5, v Přerově, se sídlem Klivarova 3, Přerov IČ 27853063 a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti.  

 

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 Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 2610, 2611, 2612, 

Klivarova 1, 3, 5, v Přerově, se sídlem Klivarova 3, Přerov IČ 27853063, jako budoucím oprávněným 

z věcného břemene – služebnosti ve znění dle přílohy č. 1. 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.  

 

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

dokončené stavby  kanalizační  přípojky (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 uvedeném pozemku 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. Oprávněný 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, vedoucí odboru 

T: 28. 2. 2017 trvá 
 

2310/61/7/2017 

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

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 185 a p.č. 186 oba v k.ú.  Popovice u 

Přerova  

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

provozovat podzemní kabelové vedení NN 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 

tohoto vedení tíži pozemků p.č. 185 a p.č. 186 oba v k.ú. Popovice u Přerova, a to ve prospěch ČEZ 

Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, PSČ: 405 02, IČ: 24729035. 

 Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno 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 na straně jedné a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, 

PSČ: 405 02, IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé ve znění 

dle přílohy č. 1. 

Součástí  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti bude ujednání, kterým 

statutární město Přerov uděluje právo provést  stavbu zemního kabelového vedení investorovi a jím 

pověřeným osobám  na pozemcích  v majetku statutárního města Přerova  p.č. 185 a p.č. 186 oba v 
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k.ú. Popovice u Přerova, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů a bude sloužit jako podklad k řízení před stavebním úřadem pro 

výše uvedenou stavbu. Právo provést stavbu ve smyslu ust. § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník se nezřizuje. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti 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. Znaleckým posudkem bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení 

věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle 

platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Oprávněný 

uhradí jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, 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, vedoucí odboru 

T: 30. 4. 2017 trvá 
 

2315/61/7/2017 

Převod movitých věcí z vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. do 

vlastnictví statutárního města Přerova  

Část: 1. 
úplatný převod movitých věcí - 6 ks prodejních dřevěných stánků z vlastnictví společnosti Technické 

služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov, do vlastnictví 

statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 15.000,- Kč včetně DPH (tj. 2.500,- Kč 

včetně DPH/prodejní dřevěný stánek) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. Součástí 

kupní smlouvy bude závazek společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. odevzdat předmět 

převodu statutárnímu města Přerova na místech určených statutárním městem Přerov a závazek 

statutárního města Přerova uhradit společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. náklady za 

naložení, dopravu a složení předmětu převodu na místech určených statutárním městem Přerov v 

celkové výši 6.000,- Kč včetně DPH (tj. 1.000,- Kč včetně DPH/prodejní dřevěný stánek) 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 1. 2017 splněno 
 

2317/61/7/2017 

Souhlas s umístěním stavby Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov, aktualizace DÚR 

vč. objektů s ní souvisejících na pozemcích ve vlastnictví/spoluvlastnictví statutárního 

města Přerova 

Část: 1. 
vydání souhlasu s dotčením částí pozemků a s umístěním stavby Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-

Přerov, aktualizace DÚR, vč. objektů s ní souvisejících na částech pozemků: 

 

v katastrálním území Dluhonice:   

p.č. 1084/4 trvalý travní porost o výměře 44 m2 (dočasný zábor), p.č. 1307 orná půda o výměře 10 m2 

(trvalý zábor), p.č. 1314 orná půda o výměře 92 m2 (trvalý zábor), p.č. 1315 orná půda o výměře 93 

m2 (dočasný zábor), p.č. 1317 trvalý travní porost o výměře 324 m2 (dočasný zábor), p.č. 1352 trvalý 

travní porost o výměře 12 m2 (dočasný zábor); 

 

v katastrálním území Lověšice u Přerova:   

p.č. 278/49 orná půda o výměře 32 m2 (dočasný zábor), p.č. 278/51 orná půda o výměře 13 m2 

(dočasný zábor), p.č. 278/54 orná půda o výměře 465 m2 (dočasný zábor), p.č. 293/2 orná půda o 

výměře 13 m2 (dočasný zábor), p.č. 322/16 orná půda o výměře 42 m2 (dočasný zábor), p.č. 322/23 

orná půda o výměře 64 m2 (dočasný zábor), p.č. 367/14 trvalý travní porost o výměře 4 m2 (dočasný 

zábor), p.č. 386/3 orná půda o výměře 413 m2 (dočasný zábor), p.č. 386/21 orná půda o výměře 31 m2 

(dočasný zábor), p.č. 548/47 orná půda o výměře 201 m2 (dočasný zábor), p.č. 548/84 orná půda o 
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výměře 17 m2 (dočasný zábor), p.č. 549/30 trvalý  travní porost o výměře 1 m2 (dočasný zábor), p.č. 

549/36 trvalý travní porost o výměře 5 m2 (dočasný zábor); 

 

v katastrálním území Bochoř:   

p.č. 1064/8 orná půda o výměře 30 m2 (dočasný zábor), p.č. 1064/9 orná půda o výměře 27 m2 

(dočasný zábor), p.č. 1444/1 orná půda o výměře 12 m2 (dočasný zábor), p.č. 1444/2 orná půda o 

výměře 4 m2 (dočasný zábor), p.č. 1449/1 orná půda o výměře 42 m2 (dočasný zábor), p.č. 1449/2 

orná půda o výměře 20 m2 (dočasný zábor), p.č. 1544 orná půda o výměře 25 m2 (dočasný zábor), p.č. 

1602/1 orná půda o výměře 25 m2 (dočasný zábor), p.č. 1602/2 orná půda o výměře 176 m2 (trvalý 

zábor), p.č. 1633/1 orná půda o výměře 26 m2 (dočasný zábor), p.č. 1633/2 orná půda o výměře 11 m2 

(dočasný zábor), p.č. 1649/1 orná půda o výměře 915 m2 (dočasný zábor), p.č. 1649/3 orná půda o 

výměře 1 m2 (dočasný zábor), p.č. 1660 orná půda o výměře 427 m2 (trvalý zábor), p.č. 2176/29 orná 

půda o výměře 293 m2 (trvalý zábor), p.č. 2176/32 orná půda o výměře 39 m2 (trvalý zábor), p.č. 

2176/58 orná půda o výměře 46 m2 (dočasný zábor), p.č. 2176/60 orná půda o výměře 309 m2 

(dočasný zábor), p.č. 2176/61 orná půda o výměře 282 m2 (dočasný zábor); 

 

v katastrálním území Předmostí:   

p.č. 245 trvalý travní porost o výměře 2 m2 (trvalý zábor), p.č. 263 orná půda o výměře 176 m2 

(dočasný zábor), ), p.č. st. 563 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 (dočasný zábor), p.č. 

633/11 orná půda o výměře 17 m2 (trvalý zábor), p.č. 633/40 orná půda o výměře 3137 m2 (trvalý 

zábor); 

 

v katastrálním území Přerov:   

p.č. 5875/51 orná půda o výměře 403 m2 (dočasný zábor), p.č. 5950/1 orná půda o výměře 27 m2 

(dočasný zábor), p.č. 5990/41 orná půda o výměře 25 m2 (dočasný zábor), p.č. 5990/49 orná půda o 

výměře 16 m2 (dočasný zábor), p.č. 6105/10 orná půda o výměře 3 m2 (dočasný zábor), p.č. 6133/1 

orná půda o výměře 163 m2 (dočasný zábor), p.č. 6163/2 orná půda o výměře 296 m2 (dočasný zábor) 

a o výměře 98 m2 (trvalý zábor), p.č. 6164 orná půda o výměře 164 m2 (dočasný zábor), p.č. 6200/1 

orná půda o výměře 3 m2 (dočasný zábor), p.č. 6200/41 orná půda o výměře 21 m2 (trvalý zábor), p.č. 

6200/54 orná půda o výměře 2 m2 (dočasný zábor), p.č. 6226/35 orná půda o výměře 49 m2 (dočasný 

zábor), p.č. 7166/36 orná půda o výměře 47 m2 (dočasný zábor), p.č. 7166/92 orná půda o výměře 99 

m2 (dočasný zábor), p.č. 7166/115 orná půda o výměře 146 m2 (dočasný zábor), p.č. 7166/123 orná 

půda o výměře 96 m2 (dočasný zábor), p.č. 7166/135 orná půda o výměře 124 m2 (dočasný zábor), p.č. 

7166/143 orná půda o výměře 91 m2 (dočasný zábor), p.č. 7167/9 orná půda o výměře 19 m2 (trvalý 

zábor), p.č. 7167/22 orná půda o výměře 3 m2 (trvalý zábor), p.č. 7167/31 orná půda o výměře 77 m2 

(trvalý zábor), p.č. 7167/32 orná půda o výměře 129 m2 (trvalý zábor), p.č. 7167/49 orná půda o 

výměře 9 m2 (trvalý zábor), p.č. 7167/53 orná půda o výměře 2 m2 (trvalý zábor), p.č. 7167/57 orná 

půda o výměře 5 m2 (trvalý zábor), p.č. 7167/59 orná půda o výměře 1 m2 (trvalý zábor), p.č. 

7166/124 orná půda o výměře 47 m2 (dočasný zábor), p.č. 7164/16 orná půda o výměře 15 m2 (trvalý 

zábor), p.č. 5990/2 orná půda o výměře 886 m2 (dočasný zábor),  p.č. 5990/9 orná půda o výměře 27 

m2 (dočasný zábor), p.č. 6105/11 orná půda o výměře 18 m2 (dočasný zábor); 

 

ve znění dle přílohy č.1. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 28. 2. 2017 trvá 
 

2320/61/7/2017 

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

5745/18 v k.ú. Přerov - „PARKOVACÍ MÍSTA PŘEROV -  NA JIŽNÍ - vjezd ke dvěma 

parkovacím stáním“  

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 5745/18 o výměře 1531 m2 (ostatní plocha - 

ostatní komunikace) v k.ú. Přerov  mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 

PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. JIPR, s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá 
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Pole, 602 00 Brno, IČO: 26268680 jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o stavbu vjezdu ke dvěma novým parkovacím místům na pozemku p.č. 5745/31 v k.ú. 

Přerov, na  ul. Jižní V Přerově 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 10. 3. 2017 trvá 
 

2321/61/7/2017 

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

403/1 v k.ú. Přerov - „Akcelerátor IT a jazykové vzdělanosti v městě Přerov k.ú.: 

Přerov, p.č. 433, 434, Boženy Němcové 7, Přerov – sjezd pro imobilní osoby“  

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 403/1 o výměře 8039 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. SERENDIPITY z.s.., se sídlem Boženy Němcové 1652/9, Přerov 

I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 01927051 jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o stavbu sjezdu pro imobilní osoby, který bude sloužit jako přístup do dvorní části objektu na 

pozemku p.č. 433 v k.ú. Přerov 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 10. 3. 2017 trvá 
 

2322/61/7/2017 

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. 143/22, 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. P.V., pí P.R. a pí A.N., jako stavebníkem, 

ve znění dle přílohy č.1.  

 

Jedná se o stavbu vodovodní přípojky k RD na pozemku p.č. 143/22 v k.ú. Lýsky 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 10. 3. 2017 trvá 
 

2323/61/8/2017 

Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14  

Část: 2. 
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. 04. 2017. Znění 

rozhodnutí o sloučení je přílohou č. 1 důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2017 trvá 
 

2323/61/8/2017 

Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14  

Část: 3. 
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. 04. 2017 přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Mateřské školy Přerov, Optiky 
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14 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2017 trvá 
 

2323/61/8/2017 

Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14  

Část: 4. 
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, vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2017 trvá 
 

2324/61/8/2017 

Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do vlastnictví 

příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

Část:  
s  přijetím peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru 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: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 1. 2017 splněno 
 

2325/61/8/2017 

Úprava platu ředitele   

Část:  
s účinností od 1. 2. 2017 platový postup do vyššího platového stupně paní  Bc. Haně Ondrášové, 

ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, v rozsahu dle důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 1. 2017 splněno 
 

2327/61/9/2017 

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS 

Část: 2. 
uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 30 (1+1), o ploše 24,72 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. 2), s paní M.Z., za nájemné ve výši 877 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), 

které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31. 08. 

2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2017 trvá 
 

2328/61/9/2017 

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 - 6 osob včetně osob s nimi společně posuzovaných 

uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 16. 1. 2017 splněno 
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2329/61/10/2017 

Návrh Komise pro otevřenou radnici 

Část: 1. 
návrh Komise pro otevřenou radnici zveřejňovat smlouvy nad rámec zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) 

O: Měřínský Petr, Ing. – náměstek primátora    

T: 2. 3. 2017 trvá 

 

2339/62/4/2017 

Uzavření smlouvy o spořícím účtu s výpovědní lhůtou se Sberbank CZ, a. s. 

Část: 3) 
uzavření smluv o elektronické komunikaci mezi bankou a klienty na službu Sberbank Online Banking 

mezi statutárním městem Přerov jako klientem a Sberbank CZ, a. s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 

00 Praha 5 - Jinonice, IČ 25083325, jako bankou, ve znění dle příloh č. 2 a 3 důvodové zprávy, jejichž 

předmětem je sjednání podmínek pro vzájemné elektronické předávání dat prostřednictvím systému 

Sberbank Online Banking a pověření osob uvedených v bodu 2) usnesení k elektronické komunikaci, 

k disponování s prostředky na spořícím účtu, k převzetí bezpečnostních obálek s přístupovými údaji, 

převzetí tokenu a k případné aktivaci a využívání služby Smart Banking 

O: Řezáčová Eva, vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2017 trvá 
 

2354/62/7/2017 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod a pacht nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 621/3 v k.ú. Předmostí a smlouva o 

právu provést stavby oplocení na části pozemku p.č. 621/3 v k.ú. Předmostí.  

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu oplocení jako stavby dočasné na dobu 3 let na části pozemku 

p.č. 621/3  v k.ú. Předmostí mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemku) a manželi M. 

a H.S. (jako stavebníky) ve znění dle přílohy č. 1 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 28. 2. 2017 trvá 
 

2360/62/7/2017 

Dodatek č. 6 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené  mezi statutárním městem Přerov, jako 

půjčitelem  a Tenisovým klubem Precolor Přerov, jako vypůjčitelem 

Část: 1. 
uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 17.4.2002 dle přílohy č. 1, mezi 

statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem na straně jedné a Tenisovým klubem Přerov, spolek, se 

sídlem Přerov, U Tenisu 16, IČ 14617200, jako vypůjčitelem na straně druhé, kterým se: 

 

a)  prodlužuje doba výpůjčky na dobu určitou o 20 let, tj. do 17.4. 2042,  u pozemků p.č. 2657/2 ost. 

plocha o výměře 14.400 m2, p.č. 2657/3 ost. plocha o výměře 718 m2,  p.č. 2657/4 ost. plocha o 

výměře 43m2, p.č. 2657/7 ost. plocha o výměře 412 m2, p.č. 2657/10  ost. plocha  o výměře 91 m2, 

p.č. 2657/13  ost. plocha o výměře 770 m2, p.č. 2657/15 zast. plocha a nádvoří o výměře 163 m2, p.č. 

2657/17 ost. plocha o výměře 824 m2,  p.č. 2657/18 ost. plocha o výměře 65 m2,  p.č. 2657/19 ost. 

plocha o výměře 18 m2, p.č. 2658 ost. plocha o výměře 829 m2, části p.č. 2656/1 o výměře 2.288 m2, 

vše v k.ú. Přerov, které jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova; 

 

b)  rozšiřuje předmět výpůjčky o pozemky p.č. 2655/10 orná půda o výměře 58 m2, p.č. 2657/20 ost. 

plocha o výměře 173 m2, části  pozemků p.č. 2655/2 orná půda o výměře 1.270 m2, p.č. 2655/6 ost. 
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plocha o výměře 140 m2 na dobu určitou do 17.4.2042, vše v k.ú. Přerov, které jsou ve vlastnictví 

statutárního města Přerova.  

 

Vypůjčitel je povinen umožnit přes vypůjčené pozemky, přístup k nemovitostem v majetku jiných 

vlastníků a přístup veřejnosti k tenisové hale. Ostatní ujednání smlouvy o výpůjčce se nemění 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 28. 2. 2017 trvá 
 

2361/62/7/2017 

Zřízení věcného břemene – služebnosti  ve prospěch statutárního města Přerova na  

pozemku p.č. 6577/190 v k.ú. Přerov 

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

služebnosti umístit a provozovat vedení veřejného osvětlení, včetně zemních prací s tím souvisejících, 

práva chůze a  jízdy spočívající ve vstupu, vjíždění všemi dopravními prostředky a stavebními 

mechanismy  v souvislosti  s provozem, opravami, údržbou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti 

veřejného osvětlení a likvidaci veřejného osvětlení k tíži pozemku p.č. 6577/190 v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví  F.67 s.r.o., se sídlem Nádražní 28, 74101 Nový Jičín, IČ 26869675 – podíl id. ½ a 

VEKOTRANS s.r.o., se sídlem Kabelíkova 3, 75002 Přerov, IČ 43541755, v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 6456-449-47/2016, a to ve prospěch statutárního města Přerova, se sídlem  

Bratrská 34, 750 02 Přerov, IČ  00321825. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi F.67 s.r.o., se sídlem Nádražní 28, 74101 

Nový Jičín, IČ 26869675, VEKOTRANS s.r.o., se sídlem Kabelíkova 3, 75002 Přerov, IČ 43541755, 

jako povinnými z věcného břemene - služebnosti a statutárním městem Přerov, se sídlem  Bratrská 34, 

750 02 Přerov, IČ  00321825, 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-033/S.I-55 a na základě ustanovení §3b, odst. 1, zák. č. 416/2009 Sb. v platném znění  a 

příkazu generálního ředitele ŘSD č. 14/2014 ve výši 11.500,- Kč, včetně DPH, ve znění 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. Smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou. Investor uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu  a znaleckého 

posudku 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 28. 2. 2017 trvá 
 

2362/62/7/2017 

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 „0341/16 OC Kasárna Přerov MK“, na pozemku p.č. 5290/2 

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

infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, jako stavebníkem 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 28. 2. 2017 trvá 

 
 

2363/62/7/2017 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5825/1 v k.ú. Přerov, v majetku 

statutárního města Přerova  

Část: 1 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene – 
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služebnosti zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN a s tím spojeného 

omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřených třetích osob 

přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 

rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení NN k tíži pozemku 

p.č. 5825/1,  v k.ú. Přerov, 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 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 – služebnosti ve znění dle přílohy 

č. 1. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za 

zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, který nechá 

vypracovat vlastník pozemků statutární město Přerov a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Jednorázová úhrada bude včetně náhrady za omezení pozemků budoucího povinného ochranným 

pásmem předmětné stavby. 

 

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

dokončené stavby podzemního kabelové vedení NN (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. 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, vedoucí odboru 

T: 28. 2. 2017 trvá 
 

2364/62/7/2017 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku statutárního města 

Přerova p.č. 2155/1 a  p.č. 2162/2 oba v k.ú. Přerov   

 

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

služebnosti zřídit a provozovat parovodní přípojku  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  parovodní přípojky k tíži pozemků p.č.  2155/1 a  p.č. 2162/2 oba v k.ú. Přerov, v rozsahu 

dle geometrického plánu č. 6154-25/2015, a to ve prospěch Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. 

Října 7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ  45193410. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi  statutárním městem Přerov, se sídlem  

Bratrská 34, 750 02 Přerov, IČ  0032182, jako povinným   z věcného břemene - služebnosti   a Veolia 

Energie ČR, a.s., se sídlem 28. Října 7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ  45193410, jako 

oprávněným z věcného břemene - služebnosti a PSS Přerovskou stavební a.s., se sídlem Skopalova 7, 

750 02 Přerov, IČ 27769585, jako investorem, bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem č. 440/2016, ve výši 33.000 ,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH  

ve znění dle přílohy č. 1. Investor uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného 

břemene, náklady na vyhotovení znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru 

nemovitostí. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Investor uhradil náklady spojené s 

vypracováním geometrického plánu  a znaleckého posudku 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 28. 2. 2017 trvá 
 

2366/62/7/2017 
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Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 164 v k.ú. Žeravice  

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 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 k  tíži pozemku p.č. 164 v k.ú. Žeravice, a to ve prospěch ČEZ Distribuce 

a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, PSČ: 405 02, IČ: 24729035. 

 Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno 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 Přerov, jako budoucím 

povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, 

PSČ: 405 02, IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé ve znění 

dle přílohy č. 1. 

Součástí  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti je ujednání, kterým 

statutární město Přerov uděluje  právo provést  stavbu zemního kabelového vedení investorovi a jím 

pověřeným osobám  na pozemku  ve vlastnictví statutárního města Přerova  p.č. 164 v k.ú. Žeravice, v 

souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) ve znění pozdějších 

předpisů a bude sloužit jako podklad k řízení před stavebním úřadem pro výše uvedenou stavbu. Právo 

provést stavbu ve smyslu ust. § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nezřizuje. 

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

budoucí oprávněný předloží budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti doklad o splnění 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby a geometrický 

plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - 

služebnosti na výše uvedeném pozemku. Znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 

úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, zadá statutární město Přerov. 

Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, náklady spojené s 

vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  - 

služebnosti  do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2017 trvá 
 

2368/62/8/2017 

Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Mateřské škole Píšťalka, 

Přerov, Máchova 8  

Část:  
schválit uzavření dodatku č. 5 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy 

uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Mateřská 

škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8. Předmětem tohoto dodatku je předání dokončeného technického 

zhodnocení s názvem „MŠ Píšťalka, Máchova 8 – stavební úpravy střech“ v pořizovací ceně 

2.320.746,68 Kč, dle přílohy důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2017 trvá 

 
 

2369/62/8/2017 

Základní škola Přerov, Trávník 27 – zadání zpracování projektové dokumentace  

Část:  
Základní škole Přerov, Trávník 27, zastoupené ředitelkou Mgr. Kamilou Burianovou, zadat zpracování 

projektové dokumentace pro přípravu akce „Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění, vody a 
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odpadů na ZŠ Přerov, Trávník 27“ 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2017 trvá 
 

2370/62/8/2017 

Rozšíření Řídícího výboru projektu Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov 

(MAP) 

Část:  
s účinností od 1. 2. 2017 zástupce Mateřské školy Přerov - Újezdec, paní Věru Cimbálníkovou členem 

Řídícího výboru projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov. Počet členů 

Řídícího výboru je 54 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 1. 2017 splněno 
 

2371/62/8/2017 

Uzavření nájemních smluv k movitým věcem v rámci projektu Místní akční plán 

vzdělávání pro ORP Přerov (MAP) 

Část: 1. 
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako nájemcem) a Regionální agenturou 

pro rozvoj střední Moravy, IČ: 64631109, DIČ: CZ64631109, se sídlem Olomouc, Horní náměstí 5 

(jako pronajímatelem). 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 27. 1. 2017 do 31. 3. 2018. 

Předmětem nájemní smlouvy jsou movité věci specifikované v nájemní smlouvě. Účelem nájmu je 

realizace projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov. Nájemné činí 4.050 

Kč/měsíc a bude povýšeno o příslušnou sazbu DPH. 

Znění nájemní smlouvy je přílohou č. 1 důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 27. 1. 2017 splněno 
 

2371/62/8/2017 

Uzavření nájemních smluv k movitým věcem v rámci projektu Místní akční plán 

vzdělávání pro ORP Přerov (MAP) 

Část: 2. 
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako nájemcem) a MAS Hanácké 

Království, z.s., IČ: 26661128, se sídlem Grygov, Šrámkova 19 (jako pronajímatelem). Nájemní 

smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 27. 1. 2017 do 31. 3. 2018. Předmětem nájemní 

smlouvy jsou movité věci specifikované v nájemní smlouvě. Účelem nájmu je realizace projektu 

Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov. Nájemné činí 1.100 Kč/měsíc. 

Znění nájemní smlouvy je přílohou č. 2 důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 27. 1. 2017 splněno 
 

2371/62/8/2017 

Uzavření nájemních smluv k movitým věcem v rámci projektu Místní akční plán 

vzdělávání pro ORP Přerov (MAP) 

Část: 3. 
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako nájemcem) a MAS Střední Haná, 

o.p.s., IČ: 26881764, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20 (jako pronajímatelem). Nájemní 

smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 27. 1. 2017 do 31. 3. 2018. Předmětem nájemní 

smlouvy jsou movité věci specifikované v nájemní smlouvě. Účelem nájmu je realizace projektu 

Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov. Nájemné činí 400 Kč/měsíc. 

Znění nájemní smlouvy je přílohou č. 3 důvodové zprávy 
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O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 27. 1. 2017 splněno 
 

2371/62/8/2017 

Uzavření nájemních smluv k movitým věcem v rámci projektu Místní akční plán 

vzdělávání pro ORP Přerov (MAP) 

Část: 4. 
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako nájemcem) a MAS – Partnerství 

Moštěnka, o.p.s., IČ: 27017010, se sídlem Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41 (jako 

pronajímatelem). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 27. 1. 2017 do 31. 3. 

2018. Předmětem nájemní smlouvy jsou movité věci specifikované v nájemní smlouvě. Účelem nájmu 

je realizace projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov. Nájemné činí 1.350 

Kč/měsíc. 

Znění nájemní smlouvy je přílohou č. 4 důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 27. 1. 2017 splněno 
 

2372/62/9/2017 

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Část: 2. 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 (2+1), o ploše 78,45 m2, v domě č. p. 2849, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 61/3,v k. ú. Přerov, Kainarova, č. o. 12 (vč. zařizovacích 

předmětů dle přílohy č. 2), s paní L.N., za nájemné ve výši 3.889 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 

předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 

31. 08. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 

užíváním bytu 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2017 trvá 
 

2373/62/9/2017 

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 L.S., 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 27. 1. 2017 

do 27. 4. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 

užíváním bytu 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 27. 1. 2017 splněno 
 

2374/62/10/2017 

Program prevence kriminality 2017 

Část:  
podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu 

prevence kriminality na místní úrovni 2017 Ministerstva vnitra ČR, a to na následující projekty: 

1. Přerov - asistent prevence kriminality 2017 

2. Přerov - modernizace MKDS 2. etapa + rozšíření MKDS o kamerový bod s příslušenstvím 

3. Přerov - Domovník - preventista 

 

Formulář žádosti o státní účelovou dotaci je přílohou důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 
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T: 27. 1. 2017 splněno 
 

2382/62/11/2017 

Podněty a připomínky z 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Část:  
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 24. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova 

O: Novotná Daniela, vedoucí odboru 

T: 16. 2. 2017 splněno 

 
 


