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Seznam úkolů 64. a 65. schůze Rady města Přerova 

 
2467/64/7/2017 

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 2680/21 v k.ú. Přerov a smlouva o 

právu provést stavbu  

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Čerpací stanice odpadní vody U tenisu v Přerově“ na části 

pozemku p.č. 2680/21 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemku) a 

společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21 (jako stavebníkem) ve 

znění dle přílohy č. 1 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2017 splněno 
 

2481/64/7/2017 

Vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod stavbami „Přerov – Lýsky, 

přechod přes silnici I/47“ a „Lověšice, přechod přes silnici I/55“  

Část: 1. 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, kterou dne 23.3.2009 uzavřely Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, jako půjčitel a statutární město Přerov jako 

vypůjčitel k části pozemku p.č. 152/10 (ostatní plocha – silnice) o výměře 45 m2, části pozemku p.č. 

412/6 (ostatní plocha – silnice) o výměře 3,8 m2 a části pozemku p.č. 434/3 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 3,8 m2, vše v k.ú. Lýsky, na dobu určitou 8 let ode dne podpisu protokolu o 

předání předmětu výpůjčky oběma smluvními stranami (tj. od 26.3.2009) za účelem využití předmětu 

výpůjčky ke stavbě a umístění ochranného ostrůvku u přechodu pro chodce v rámci stavby „Přerov – 

Lýsky, přechod přes silnici I/47“, ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o výpůjčce se 

prodlužuje doba trvání výpůjčky o 8 let 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 25. 3. 2017 splněno 
 

2481/64/7/2017 

Vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod stavbami „Přerov – Lýsky, 

přechod přes silnici I/47“ a „Lověšice, přechod přes silnici I/55“  

Část: 2. 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, kterou dne 23.3.2009 uzavřely Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, jako půjčitel a statutární město Přerov jako 

vypůjčitel k části pozemku p.č. 228/21 (ostatní plocha – dráha) o výměře 48 m2 v k.ú. Lověšice u 

Přerova na dobu určitou 8 let ode dne podpisu protokolu o předání předmětu výpůjčky oběma 

smluvními stranami (tj. od 26.3.2009) za účelem využití předmětu výpůjčky ke stavbě a umístění 

ochranného ostrůvku u přechodu pro chodce v rámci stavby „Lověšice, přechod přes silnici I/55“, ve 

znění dle přílohy č. 2. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o výpůjčce se prodlužuje doba trvání výpůjčky o 8 

let 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 25. 3. 2017 splněno 
 

2490/64/7/2017 

Smlouva o právu provést stavbu „Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby 

RD k.ú. Kozlovice u Přerova – II. etapa“ 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD k.ú. 

Kozlovice u Přerova – II. etapa“ na částech pozemků p.č. 213 a p.č. 723/8 oba v k.ú. Kozlovice u 

Přerova mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a panem R. Š., , jako stavebníkem 
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ve znění dle přílohy č. 1 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2017 splněno 
 

2491/64/8/2017 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školských obvodech spádových mateřských škol na 

území města Přerova 

Část:  
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o školských obvodech spádových mateřských škol na 

území statutárního města Přerova. Text upravené Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 je přílohou 

důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2017 splněno 
 

2492/64/8/2017 

Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

Mateřské školy Přerov, Optiky 14 - jmenování členů komise včetně předsedy, určení 

tajemníka konkursní komise; Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního 

místa ředitele Mateřské školy Přerov, Optiky 14  

Část: 1. 
sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 

organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14,  zřízené statutárním městem Přerov 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 7. 2017 trvá 
 

2492/64/8/2017 

Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

Mateřské školy Přerov, Optiky 14 - jmenování členů komise včetně předsedy, určení 

tajemníka konkursní komise; Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního 

místa ředitele Mateřské školy Přerov, Optiky 14  

Část: 4. 
, že tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14 je s účinností od 3. 3. 2017 paní Jitka 

Sotorníková, zaměstnankyně Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení školství a mládeže 

Magistrátu města Přerova 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 7. 2017 trvá 
 

2492/64/8/2017 

Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

Mateřské školy Přerov, Optiky 14 - jmenování členů komise včetně předsedy, určení 

tajemníka konkursní komise; Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního 

místa ředitele Mateřské školy Přerov, Optiky 14  

Část: 5. 
konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, 

Optiky 14 zřízené statutárním městem Přerov, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 7. 2017 trvá 
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2493/64/8/2017 

Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

Část:  
schválit záměr poskytnutí dotace do výše 3.260.000 Kč subjektu Sportovní klub Žeravice, spolek, IČ: 

45180521, se sídlem U Stadionu 214/7, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov, na zastřešení 

stávajícího hřiště na pozemcích p.č. 402 a p.č. 406 (ostatní plocha) v k.ú. Žeravice v roce 2017 – 

2018, v případě, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z 

Programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu programové financování, 

vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci státní podpory sportu pro rok 

2017. Celkové předpokládané náklady na projekt činí 10.868.000 Kč 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2018 splněno 
 

2494/64/8/2017 

Žádost o poskytnutí dotace – SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Přerov 

Část: 1. 
schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Přerov, IČ: 

64601641, se sídlem Mánesova 1347, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, na 

částečnou úhradu nákladů spolku spojených s organizací krajského kola soutěže družstev 

profesionálních a dobrovolných hasičů Olomouckého a Moravskoslezského kraje v požárním sportu 

2017 – kategorie ženy a muži, které se uskuteční ve dnech 17. - 18. 6. 2017 v Přerově. Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2017 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 trvá 
 

2495/64/9/2017 

Žádost o dotaci - Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace 

Část: 1. 
schválit poskytnutí dotace ve výši 18.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Domov pro seniory Tovačov, 

příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem Nádražní 94, 751 01 Tovačov,  

 na provoz sociálních služeb "Poskytovaní sociálních služeb uživatelům s trvalým pobytem ve městě 

Přerově v roce 2017". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena  

dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 15. 5. 2017 trvá 
 

2497/64/9/2017 

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 - ... osob včetně osob s nimi společně posuzovaných 

uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 6. 3. 2017 splněno 
 

2499/64/10/2017 

Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2016 

Část: 2. 
realizovat doporučení, která nebyla ke dni 02.03.2017 realizována dle přílohy č. 1 Interní audit 
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"Audit systému zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 trvá 
 

2499/64/10/2017 

Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2016 

Část: 3. 
realizovat doporučení, která nebyla ke dni 02.03.2017 realizována dle přílohy č. 2 Operativní interní 

audit "Prověření okolností pracovní cesty zaměstnance statutárního města Přerova Bc. Radka Kuchty 

konané 7.6.2016" 

O: Karola Petr, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 trvá 
 

2499/64/10/2017 

Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2016 

Část: 4. 
realizovat doporučení, která nebyla ke dni 02.03.2017 realizována dle přílohy 3B Interní audit 

"Autoprovoz" 

O: Karola Petr, vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 trvá 
 

2499/64/10/2017 

Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2016 

Část: 5. 
realizovat doporučení, která nebyla ke dni 02.03.2017 realizována dle přílohy č. 6, část "Stanovisko 

k zabezpečení jednání Zastupitelstva města Přerov v městském domě" 

O: Novotná Daniela, vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 trvá 
 

2499/64/10/2017 

Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2016 

Část: 6. 
realizovat doporučení, která nebyla ke dni 02.03.2017 realizována dle přílohy č. 7, část "Nakládání s 

nebytovými prostory ve vlastnictví statutárního města Přerova v privatizovaných bytových domech, 

kde jsou umístěny výměníkové stanice a objektové předávací stanice tj. technologie ve vlastnictví 

spol. Teplo Přerov a.s. a nebytové prostory, kde jsou zřízeny kryty civilní obrany" 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 trvá 
 

2499/64/10/2017 

Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2016 

Část: 7. 
realizovat doporučení, která nebyla ke dni 02.03.2017 realizována dle přílohy č. 7, část "Prověření 

nastavení kontrolních mechanismů v oblasti nákupu kancelářského materiálu, tonerů do kopírek a 

tiskáren" 

O: Karola Petr, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 trvá 
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2499/64/10/2017 

Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2016 

Část: 8. 
realizovat doporučení č. 5 a č. 6, která nebyla ke dni 02.03.2017 realizována dle přílohy č. 7, část 

"Prověření nastavení kontrolních mechanismů v oblasti nákupu kancelářského materiálu, tonerů do 

kopírek a tiskáren" 

O: Karola Petr, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 trvá 
 

2499/64/10/2017 

Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2016 

Část: 9. 
realizovat doporučení, která nebyla ke dni 02.03.2017 realizována dle přílohy č. 7, část "Nakládání a 

hospodaření s majetkem města, Nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce nebytových prostor" 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 trvá 
 

2502/64/11/2017 

Podněty a připomínky z 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Část:  
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 25. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova 

O: Novotná Daniela, vedoucí odboru 

T: 20. 3. 2017 splněno 

 

2521/65/7/2017 

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

statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 166 v k.ú. Popovice u Přerova a 

smlouva o právu provést stavbu oplocení na části p.č. 166 v k.ú. Popovice u Přerova 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu oplocení na části pozemku p.č. 166 ostatní plocha v k.ú. 

Popovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemku) a Ing. R. Ch. a Z. Ch. 

(jako stavebníky) ve znění dle přílohy č. 1 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 28. 4. 2017 trvá 
 

2527/65/7/2017 

Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6505/42 v 

k.ú. Přerov 

Část: 1. 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 13.7.2004 mezi statutárním městem Přerov (jako 

pronajímatelem) a Moravskou zemědělskou a.s., se sídlem Grymovská 268, 75121 Prosenice, IČ: 

2770396 (jako nájemcem), ve znění dle přílohy č. 1. 

Dodatkem se s účinností od 31.3.2017 z předmětu nájmu vyjímá pozemek p.č. 6405/42 v k.ú. Přerov. 

Současně dochází k přepočtu výše nájemného, které nově činí 400,- Kč ročně. Součástí dodatku je 

ujednání o závazku pronajímatele uhradit nájemci jednorázovou finanční náhradu za ozimou obilovinu 

zasetou na p.č. 6405/42 v k.ú. Přerov, v celkové výši 52.203,- Kč, navýšených o příslušnou sazbu 

DPH 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2017 splněno 
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2527/65/7/2017 

Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6505/42 v 

k.ú. Přerov 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o úhradě náhrady za vyjmutí pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov z předmětu nájmu 

mezi statutární městem Přerov (jako pronajímatelem) a Panattoni Czech Republic Development s.r.o., 

IČ 28190882, se sídlem Na Příkopě 22/859, 110 00 Praha 1(jako investorem) ve znění dle přílohy č. 2 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2017 splněno 
 

2530/65/7/2017 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku v majetku statutárního města 

Přerova – p.č. 1028 v k.ú. Újezdec 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 zatíženou 

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

podzemního  kabelové vedení NN k tíži pozemku p.č. 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova, v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 605-671/2014, a to ve prospěch 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 bude uzavřena na dobu 

neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 06-1746/2017, ve výši 2.330,- Kč, včetně 

DPH. Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a uhradí 

správní poplatek za vklad. Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a 

znaleckého posudku 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 28. 4. 2017 splněno 
 

2531/65/7/2017 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku v majetku statutárního města 

Přerova – p.č. 1018 v k.ú. Dluhonice 

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 zatíženou 

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

podzemního  kabelové vedení NN k tíži pozemku p.č. 1018 v k.ú. Dluhonice,  a to ve prospěch 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.   

 

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 podzemního 

kabelového vedení NN. Vyhotovení znaleckého posudku zadá statutární město Přerov. V případě, že 

bude zřízení věcného břemene - služebnosti podléhat ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného 
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břemene - služebnosti dani z přidané hodnoty, bude jednorázová úhrada navýšena o příslušnou sazbu 

DPH.  

 

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

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby podzemního kabelového vedení NN,  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 podzemního 

kabelového vedení NN a geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 

zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku, 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 podzemního 

kabelového vedení NN, 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, vedoucí odboru 

T: 28. 4. 2017 splněno 
 

2539/65/7/2017 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 50/12 v k.ú. Vinary 

u Přerova - „Sjezd k novostavbě RD na pozemku p.č. 50/13 v k.ú. Vinary u Přerova“ 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 50/12 o výměře 1009 m2 (orná půda) v 

k.ú. Vinary u Přerova  mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 

PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. L. Z., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

 

Jedná se o stavbu sjezdu k novostavbě RD pozemku p.č. 50/13 v k.ú. Vinary u Přerova 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 15. 6. 2017 trvá 
 

2540/65/7/2017 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 167, p.č. 59 a  p.č. 

171 vše v k.ú. Žeravice - „Novostavba RD, parcela č.408, 409, k.ú.: Žeravice - sjezd, 

přístupový chodník, přípojky vody, kanalizace a NN“ 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 167 o výměře 1273 m2 (lesní pozemek), 

p.č. 59 o výměře 547 m2 (ostatní komunikace -  ostatní plocha) a  p.č. 171 o výměře 416 m2 (zeleň - 

ostatní plocha) vše v k.ú. Žeravice  mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, 

Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. K. Č., jako stavebníkem, ve znění dle 

přílohy č.1.  

 

Jedná se o stavbu sjezdu, přístupového chodníku, přípojek vody, kanalizace a NN k novostavbě RD na 

pozemcích p.č. 408, p.č.409 v k.ú. Žeravice 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 15. 6. 2017 trvá 

 
 

2541/65/7/2017 
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Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 3120 v k.ú. Přerov - 

„Sjezd do dvoru na p.č. 3118/1 v k.ú. Přerov“ 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 3120 o výměře 69 m2 (jiná plocha - ostatní 

plocha) v k.ú. Přerov  mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 

PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. P. Z., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 15. 6. 2017 trvá 
 

2542/65/8/2017 

Nadační fond GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb – žádost o poskytnutí daru  

Část: 1. 
poskytnutí peněžitého daru ve výši 1.000 Kč na zajištění organizace dějepisné soutěže studentů 

gymnázií z České republiky a Slovenské republiky a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Přerovem, jako dárcem a subjektem Nadační fond GAUDEAMUS, IČ: 25228633, se sídlem 

Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí tohoto peněžitého 

daru 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 15. 4. 2017 splněno 
 

2542/65/8/2017 

Nadační fond GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb – žádost o poskytnutí daru  

Část: 4. 
použití znaku statutárního města Přerova Nadačním fondem GAUDEAMUS, za účelem prezentace 

města na velkoplošných obrazovkách v průběhu XXVI. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií z 

České republiky a Slovenské republiky 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 15. 4. 2017 splněno 
 

2543/65/8/2017 

Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ Trávník, ZŠ Velká 

Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro rok 2017  

Část:  
pro rok 2017 stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností, předaných k hospodaření 

Základní škole Přerov, Svisle 13, Základní škole Přerov, Trávník 27, Základní škole Přerov, Velká 

Dlážka 5 a Základní škole Přerov, Želatovská 8, dle důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 30. 4. 2017 splněno 
 

2543/65/8/2017 

Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ Trávník, ZŠ Velká 

Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro rok 2017  

Část:  
pro rok 2017 stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností, předaných k hospodaření 

Základní škole Přerov, Svisle 13, Základní škole Přerov, Trávník 27, Základní škole Přerov, Velká 

Dlážka 5 a Základní škole Přerov, Želatovská 8, dle důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 30. 4. 2017 splněno 

 
 

2544/65/8/2017 
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Rozšíření Řídícího výboru projektu Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov 

(MAP) 

Část:  
s účinností od 20. 3. 2017 zástupce organizace Duha Klub Dlažka, Ing. Jaroslava Biolka členem 

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

Řídícího výboru se navyšuje na 55 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 19. 3. 2017 splněno 
 

2544/65/8/2017 

Rozšíření Řídícího výboru projektu Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov 

(MAP) 

Část:  
s účinností od 20. 3. 2017 zástupce organizace Duha Klub Dlažka, Ing. Jaroslava Biolka členem 

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

Řídícího výboru se navyšuje na 55 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 19. 3. 2017 splněno 
 

2545/65/9/2017 

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 - všem 5 osobám a osobám s nimi společně 

posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 20. 3. 2017 splněno 
 

2545/65/9/2017 

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 - všem 5 osobám a osobám s nimi společně 

posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 20. 3. 2017 splněno 
 

2547/65/9/2017 

Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Část:  
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.  6 (1+1), o ploše 41,56 m2, v domě č. p. 1828, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 924, v k. ú. Přerov, Kojetínská, č. o. 26 (vč. zařizovacích 

předmětů dle přílohy č. 1), s panem J.S., za nájemné ve výši 1 853 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 

předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou od 

1. 3. 2017 do 30. 4. 2017 s možností prodloužení.  Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 17. 3. 2017 splněno 

 
 

2547/65/9/2017 
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Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Část:  
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.  6 (1+1), o ploše 41,56 m2, v domě č. p. 1828, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 924, v k. ú. Přerov, Kojetínská, č. o. 26 (vč. zařizovacích 

předmětů dle přílohy č. 1), s panem J.S., za nájemné ve výši 1 853 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 

předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou od 

1. 3. 2017 do 30. 4. 2017 s možností prodloužení.  Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 17. 3. 2017 splněno 

 
 

 


