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Seznam úkolů 

63. schůze RM konané dne 16.2.2017 

 
2404/63/7/2017 

Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – nebytové jednotky č. 2588/101 a č. 2588/102 v budově bytový dům č.p. 

2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. 

Přerov (Klivarova 4) 

Část: 3. 
náměstkovi primátora Pavlu Košutkovi ve spolupráci s Odborem správy majetku a komunálních 

služeb předložit nejpozději do 31.5.2017 vnitřní předpis, který bude reagovat na cenu nájmu podle 

účelu užívání 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – Odbor správy majetku a komunálních služeb 

T: 31. 5. 2017 trvá 

 
 

2417/63/7/2017 

Zřízení věcného břemene – služebnosti  na pozemcích p.č. 327 a p.č. 313/2 oba  v k.ú. 

Újezdec  u Přerova  v majetku statutárního města Přerova, ve prospěch pozemků p.č. 

322, p.č. 324, p.č. 325, vše v k.ú. Újezdec u Přerova 

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

provozovat vodovodní a kanalizační přípojku a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti 

strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené pozemky, 

za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění vodovodní a 

kanalizační přípojky k tíži pozemků p.č. 327 a p.č. 313/2, oba v k.ú. Újezdec u Přerova, a to ve 

prospěch Ing. T.  a Ing. L.Ch., jako vlastníků pozemků p.č. 322, p.č. 324 a p.č. 325, vše v k.ú. Újezdec 

u Přerova, 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 Ing.T.   a Ing. L.Ch., jako budoucím oprávněným z věcného 

břemene – služebnosti ve znění dle přílohy č. 1.  

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a to za jednorázovou úhradu 

stanovenou na základě znaleckého posudku s tím, že jednorázová úhrada bude vyčíslena včetně 

náhrady za omezení pozemků budoucího povinného ochranným pásmem stavby vodovodní a 

kanalizační přípojky. V případě, že bude zřízení věcného břemene - služebnosti podléhat ke dni 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dani z přidané hodnoty, bude jednorázová 

úhrada navýšena o příslušnou sazbu DPH. Práva a povinnosti tvořící obsah věcného břemen - 

služebnosti budou spojena s vlastnictvím pozemků p.č. 327 a p.č. 313/2, oba v k.ú. Újezdec u Přerova, 

na straně jedné, a pozemků p.č. 322, p.č. 324 a p.č. 325, vše v k.ú. Újezdec u Přerova, na straně druhé, 

a v případě jejich převodu přejdou na nabyvatele těchto pozemků. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby vodovodní a kanalizační přípojky, a to do 1 měsíce 

ode dne doručení výzvy budoucího povinného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy o 

zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu oprávněnému z věcného břemene - služebnosti. 

Budoucí povinný z věcného břemene - služebnosti vyzve budoucího oprávněného z věcného břemene 

- služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do 6 měsíců ode dne, kdy 

mu budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti doručí doklady o splnění podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby vodovodní a kanalizační 

přípojky a geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 

věcného břemene - služebnosti na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma, anebo v 

případě, že mu budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti nedoručí tyto listiny do 6 měsíců 

ode dne splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené stavby 
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vodovodní a kanalizační přípojky, do 6 měsíců ode dne, kdy si povinný z věcného břemene - 

služebnosti opatří tyto listiny na náklady budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti. 

Oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku, 

jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení 

věcného břemene do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – Odbor správy majetku a komunálních služeb 

T: 31. 3. 2017 trvá 

20.02.2017 zaslána smlouva k podpisu. 
 

2418/63/7/2017 

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

majetku statutárního města Přerova – p.č.  528/7 a p. č. 571/2 oba v k.ú. Předmostí 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu  podzemního kabelového vedení NN, název stavby „Přerov – 

Předmostí, Ševčíková NNk, č. stavby IV-12-8012831“, na pozemcích p.č. 528/7 a p.č. 571/2 oba v 

k.ú. Předmostí, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a.s., se 

sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, ve znění dle přílohy č. 1 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – Odbor správy majetku a komunálních služeb 

T: 31. 3. 2017 splněno 

Smlouva uzavřena 17.02.2017. 
 

2420/63/7/2017 

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

majetku statutárního města Přerova – p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu  podzemního kabelového vedení VN, název stavby „Přerov, 

Na Hrázi SONOT, a.s.- přeložka VNk, č. stavby EP-12-8003230“, na pozemku p.č. 6714/1 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, ve znění dle přílohy č.1 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – Odbor správy majetku a komunálních služeb 

T: 31. 3. 2017 splněno 

Smlouva uzavřena 27.02.2017. 
 

2421/63/7/2017 

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

majetku statutárního města Přerova – p.č. 4672/1, p.č. 5114 a p.č. 5116/1, vše v k.ú. 

Přerov 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu podzemního  optického kabelového vedení na pozemcích 

p.č. 4672/1, p.č. 5114 a p.č. 5116/1 vše v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemků a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 

3, IČ 04084063, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – Odbor správy majetku a komunálních služeb 

T: 31. 3. 2017 trvá 

Smlouva zaslána k podpisu. 
 

2422/63/7/2017 

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

majetku statutárního města Přerova – p.č. 5084/16 v k.ú. Přerov 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „SEK CETIN, Přerov, ul. Tržní; CG5M-PRRV-PRYTP-

OK“ na pozemku p.č. 5084/16 v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem 
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pozemků a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 

04084063, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – Odbor správy majetku a komunálních služeb 

T: 31. 3. 2017 trvá 

Smlouva zaslána k podpisu. 
 

2423/63/7/2017 

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

majetku statutárního města Přerova – p.č. 182 v k.ú. Popovice u Přerova 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu  podzemního kabelového vedení NN, název stavby „Přerov – 

Vinary, J., p.č.  č. stavby IV-12-8012995“, na pozemku p.č. 182 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, ve znění dle přílohy č.1 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – Odbor správy majetku a komunálních služeb 

T: 31. 3. 2017 trvá 

Smlouva zaslána k podpisu. 
 

2424/63/7/2017 

Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 18.12.2015 mezi statutárním městem Přerov a 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti s realizací stavby „Silnice I/55 

Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí“  

Část:  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterou dne 18.12.2015 uzavřely ve smyslu ust. § 1727 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, statutární město Přerov jako vlastník 

pozemků a Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 

4, jako stavebník v souvislosti s realizací veřejně prospěšné stavby „Silnice I/55 Mimoúrovňové 

křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí“, ve znění dle přílohy č. 1 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – Odbor správy majetku a komunálních služeb 

T: 31. 3. 2017 trvá 

Smlouva zaslána k podpisu. 
 

2425/63/7/2017 

Udělení pověření vedoucímu odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr 

Část:  
jménem statutárního města Přerova jako zmocnitele udělení pověření vedoucímu odboru správy 

majetku a komunálních služeb Ing. Miloslavu Dohnalovi jako zmocněnci ve znění dle přílohy č. 1, aby 

za zmocnitele činil rozhodnutí ve smyslu ust. § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, o udělení a odvolání zmocnění třetím osobám, jejichž předmětem 

podnikání je projekční a inženýrská činnost, opravňujícím třetí osoby k zastupování zmocnitele při 

provádění prací spočívajících ve zpracování projektových dokumentací včetně inženýrských činností 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – Odbor správy majetku a komunálních služeb 

T: 28. 2. 2017 splněno 
 

2428/63/7/2017 

Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie – kontejnerové stání Přerov, Jasínkova 19 

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

včetně podpisu 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – Odbor správy majetku a komunálních služeb 

T: 17. 2. 2017 splněno 
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2429/63/7/2017 

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 

dodávce elektrické energie – kontejnerové stání Přerov, tř. 17. listopadu 32 

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

usnesení včetně podpisu 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – Odbor správy majetku a komunálních služeb 

T: 28. 2. 2017 splněno 
 

2433/63/7/2017 

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

548/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova - „GARÁŽ – PARCELA ČÍSLO, PŘEROV IV – 

KOZLOVICE – SO 101 ÚPRAVA CHODNÍKU – SJEZD.“  

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 548/1 o výměře 3242 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 p. P.K.  a   pí I.R., jako stavebníkem, ve 

znění dle přílohy č.1. 

Jedná se o stavbu sjezdu k novostavbě garáže na pozemku p.č.565 v k.ú. Kozlovice u Přerova, na ul. 

Grymovská v Přerově IV – Kozlovicích 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – Odbor správy majetku a komunálních služeb 

T: 16. 5. 2017 trvá 

 
 

2438/63/8/2017 

Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 – realizace projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Část: 1. 
Mateřské škole Přerov, Kouřílkova 2, realizaci projektu s názvem „Rozvíjíme dovednosti učitelek, 

probouzíme tvořivost a poznání“ 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: 28. 2. 2017 splněno 
 

2439/63/8/2017 

Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 – realizace projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Část: 1. 
Mateřské škole Přerov, Kratochvílova 19, realizaci projektu s názvem „Zvyšování kvality vzdělávání v 

MŠ“ 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: 28. 2. 2017 splněno 
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2440/63/8/2017 

Projednání výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě mateřské školy  

Část:  
výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě Mateřské školy Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková 

organizace, zřízené statutárním městem Přerovem. Třídu mateřské školy na odloučeném pracovišti v 

Přerově - Lověšicích lze do konce školního roku 2016/2017 naplnit do počtu 25 dětí 

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

T: 28. 2. 2017 splněno 

 
 

2441/63/8/2017 

Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru příspěvkovými 

organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem   

Část:  
s  přijetím peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy důvodové zprávy, ve smyslu § 27 

odst. 7 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: 28. 2. 2017 splněno 

 
 

2443/63/8/2017 

Financování projektů škol před obdržením schválených dotací z „Šablon MŠMT ČR“  

Část:  
použití části provozního příspěvku základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem 

Přerovem na vykrytí období do zaslání zálohových plateb z již schválených projektů v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy „Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky, a za dodržení podmínek uvedených v důvodové zprávě 

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

T: 28. 2. 2017 splněno 

 
 

2444/63/9/2017 

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, Mgr. – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 20. 2. 2017 splněno 
 

2445/63/9/2017 

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS 

Část: 3. 
uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení  (1+1), o ploše 29,56 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. 3), s panem J.Š., za nájemné ve výši 1.049 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), 

které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 30. 09. 

2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu 
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Sestava vytvořena dne 9.3.2017 v 10:20:16 

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

T: 30. 4. 2017 trvá 
 

2446/63/9/2017 

Senior taxi Přerov 

Část: 2.  
a) realizaci služby Senior taxi v Přerově prostřednictvím zaměstnance statutárního města Přerova 

zařazeného do Magistrátu města Přerova v rozsahu dle důvodové zprávy, a to s účinností od 1. 4. 

2017. 

b) vydává vnitřní předpis č……/2017, kterým se mění vnitřní předpis č. 4/2011 Organizační řád, 

kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu  č. 19/2011, 

vnitřního předpisu č. 21/2011, vnitřního předpisu č. 26/2011, vnitřního předpisu č. 3/2012, vnitřního 

předpisu č. 5/2012, vnitřního předpisu č.  7/2012, vnitřního předpisu č. 12/2012, vnitřního předpisu č. 

24/2012, vnitřního předpisu č. 25/2012, vnitřního předpisu č. 7/2013, vnitřního předpisu č. 1/2014, 

vnitřního předpisu č. 3/2014, vnitřního předpisu č. 7/2014, vnitřního předpisu č. 11/2014, vnitřního 

předpisu č. 21/2014, vnitřního předpisu č. 23/2014, vnitřního předpisu č. 4/2015, vnitřního předpisu č. 

8/2015, vnitřního předpisu č. 12/2015, vnitřního předpisu č. 15/2015, vnitřního předpisu č. 2/2016, 

vnitřního předpisu  č. 9/2016, vnitřního předpisu č. 13/2016,vnitřního předpisu č. 18/2016 a vnitřního 

předpisu č. 1/2017, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

c) schvaluje podle § 102 odstavec 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců, zařazených do Magistrátu města 

Přerova: 

• 308,7, a to s účinností od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017 

• 303,7, a to s účinností od 1. 7. 2017 do 28. 2. 2018 

• 302,7, a to s účinností od 1. 3. 2018. 

d) pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem žádosti statutárního města 

Přerova o vydání koncesované živnosti s předmětem podnikání "Silniční motorová doprava - osobní 

provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče", včetně úkonů s tím 

souvisejících 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí odboru; Karola Petr, Mgr., - vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2017 trvá 
 

2454/63/10/2017 

Žádost o zapojení města do kampaně  "Vlajka pro Tibet". 

Část:  
zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro Tibet“ a ukládá odboru vnitřní správy dne 10. března 

2017 vyvěsit na budově radnice tibetskou vlajku 

O: Karola Petr, Mgr. - vedoucí Odboru vnitřní správy 

T: 10. 3. 2017 splněno 

 
 


