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Seznam úkolů 66. – 68. schůze RM 

 

 
2557/66/4/2017 

Schválení účetních závěrek sestavených ke dni 31. 12. 2016 

Část: 1. 
roční účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov sestavené ke dni 

31. 12. 2016, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o 

požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. – vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 splněno 
 

2557/66/4/2017 

Schválení účetních závěrek sestavených ke dni 31. 12. 2016 

Část: 2 
schválit roční účetní závěrku statutárního města Přerova sestavenou ke dni 31. 12. 2016, a to v souladu 

se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, včetně výsledku hospodaření  ve výši 

111.102.824,79 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie výsledek hospodaření předcházejících účetních 

období 

O: Řezáčová Eva, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 splněno 
 

2558/66/4/2017 

Výpověď smlouvy o obchodech na finančních trzích   

Část:  
výpověď Smlouvy o obchodech na finančních trzích uzavřené mezi Městem Přerov a Českou 

spořitelnou, a. s, IČ 45244782, dne 04.08.2004 

O: Řezáčová Eva, Ing. – vedoucí odboru 

T: 30. 4. 2017 splněno 
 

2590/66/7/2017 

Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 166       

v k.ú. Popovice u Přerova  

Část: 1. 
pacht části pozemku p.č. 166 ostatní plocha o výměře 44 m2 v k.ú. Popovice u Přerova a uzavření 

pachtovní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako propachtovatelem) a Ing.. R.Ch.  a  Z.Ch. 

(jako pachtýři) ve znění dle přílohy č. 1. 

Pacht se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 1.10. běžného roku. Výše 

pachtovného činí 44,- Kč/rok, t.j. 1,- Kč/m2/rok. Účelem pachtu je užívání pozemku jako zahrádka  

(předzahrádka před rodinným domem). Součástí dodatku je ujednání o závazku pachtýře uhradit 

úhradu za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 166 o výměře 44 m2  v k.ú. Popovice u Přerova za 

období od 21.11.2013 do data uzavření výše citované smlouvy ve výši 44,- Kč/rok 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 splněno 
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2592/66/7/2017 

Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a a zřízení služebnosti ve prospěch 

statutárního města Přerova –  na části p.č. 684/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova  

Část: 1. 
nájem části pozemku p.č. 684/1 ostatní plocha o výměře cca 1133 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

statutárním městem Přerov a uzavření nájemní smlouvy mezi Olomouckým krajem, se sídlem 

Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a (jako pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako 

nájemcem) ve znění dle přílohy č. 1.  

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou - od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku, nebo 

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

toho, která z uvedených skutečností nastane první. Nájem skončí nejpozději dnem uvedeným              

v protokolu o převzetí stavby, maximálně však uplynutím jednoho roku ode dne počátku uzavírky. 

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

daňového dokladu vystaveného pronajímatelem do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu. Účelem 

nájmu je provádění stavby „II/434 Kozlovice chodníky kolem průtahu a přeložka VO v Přerově IV – 

Kozlovicích“ 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 splněno 
 

2592/66/7/2017 

Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a a zřízení služebnosti ve prospěch 

statutárního města Přerova –  na části p.č. 684/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova  

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

provozovat veřejné osvětlení vybudované v rámci stavby „II/434 Kozlovice chodníky kolem průtahu a 

přeložka VO v Přerově IV – Kozlovicích“ 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 tohoto 

veřejného osvětlení k  tíži pozemku p.č. 684/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova, ve vlastnictví Olomouckého 

kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního 

města Přerova. 

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

věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně však ve 

výši 1.000,- Kč 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 Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-

Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a  statutárním městem Přerov, 

jako budoucím oprávněným ve znění dle přílohy 2. 

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

stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „II/434 Kozlovice – chodníky kolem 

průtahu a přeložka VO v Přerově IV – Kozlovicích“, vyhotovení geometrického plánu na zaměření 

rozsahu služebnosti a znaleckého posudku na stanovení jednorázové úhrady za zřízení služebnosti. 

Náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí statutární město Přerov 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 splněno 
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2593/66/7/2017 

1. Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku statutárního 

města Přerova - části pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                         

2. Smlouva o právu provést stavbu – vlek pro vodní lyžování a wakeboarding na části 

pozemku p.č. 4811/3 a části pozemku p.č. 4815 oba v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                                                               

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

4811/3 v k.ú. Přerov  

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu "CITY WAKE - Vlek pro vodní lyžování a wakeboarding" 

na pozemku p.č. 4811/3 ostatní plocha v k.ú. Přerov a p.č. 4815 zast. pl. v k.ú. Přerov jehož součástí je 

stavba č.p. 3163 příslušná k části obce Přerov I - Město mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemku a společností CITY SPORTS s.r.o., se sídlem Brno, Veveří 464/17, IČ: 293 03 

788, jako stavebníkem ve znění dle přílohy č. 1. Předmětem smlouvy je založení práva stavebníka 

provést na dotčených pozemcích stavbu dle předložené dokumentace jako stavbu dočasnou do 

30.10.2019 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 trvá 

Trvá - smlouvy se připravují k podpisu 
 

2593/66/7/2017 

1. Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku statutárního 

města Přerova - části pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                         

2. Smlouva o právu provést stavbu – vlek pro vodní lyžování a wakeboarding na části 

pozemku p.č. 4811/3 a části pozemku p.č. 4815 oba v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                                                               

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

4811/3 v k.ú. Přerov  

Část: 3. 
uzavření nájemní smlouvy na nájem částí pozemku p.č. 4811/3 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. 

Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností CITY SPORTS s.r.o., se 

sídlem Brno, Veveří 464/17, IČ: 293 03 788, jako nájemcem ve znění dle přílohy č. 2. Smlouva bude 

uzavřena na dobu určitou do 30.10.2019 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 trvá 

Trvá - smlouvy se připravují k podpisu 
 

2593/66/7/2017 

1. Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku statutárního 

města Přerova - části pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                         

2. Smlouva o právu provést stavbu – vlek pro vodní lyžování a wakeboarding na části 

pozemku p.č. 4811/3 a části pozemku p.č. 4815 oba v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                                                               

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

4811/3 v k.ú. Přerov  

Část: 4. 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1.11.2010 mezi statutárním městem Přerov, jako 

půjčitelem a Českým rybářským svazem, MO Přerov, se sídlem Přerov, U rybníka 13, jako půjčitelem 

ve znění dle přílohy č.  

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 trvá 

Trvá - smlouvy se připravují k podpisu 
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2594/66/7/2017 

Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 

4790/1, p.č. 4795/1 a pozemku p.č. 4795/2 vše v k.ú. Přerov 

Část: 1. 
uzavření dohody o skončení výpůjčky částí pozemků p.č. 4790/1 ostatní plocha o výměře cca 3100 m2, 

p.č. 4795/1 ostatní plocha o výměře cca 2200 m2 a pozemku p.č. 4795/2 zastavěná plocha o výměře   

21 m2 vše v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako vypůjčitelem a LAGUNA BIKE TEAM 

PŘEROV klub v AČR, se sídlem Osmek 516/1, Přerov I - Město, IČ: 65914259, jako půjčitelem ve 

znění dle přílohy č. 1. 

Výpůjčka vznikla na základě  smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 5.2.2008 a bude ukončena dohodou 

ke dni 14.4.2017 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí odboru 

T: 14. 4. 2017 splněno 
 

2594/66/7/2017 

Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 

4790/1, p.č. 4795/1 a pozemku p.č. 4795/2 vše v k.ú. Přerov 

Část: 2. 
výpůjčku částí pozemků p.č. 4790/1 ostatní plocha o výměře cca 3100 m2, p.č. 4795/1 ostatní plocha o 

výměře cca 2200 m2 a pozemku p.č. 4795/2 zastavěná plocha o výměře 21 m2 vše v k.ú. Přerov a 

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov, jako vypůjčitelem a Laguna cycles 

team, z.s., se sídlem Jana Nerudy 455, Hranice IV - Drahotuše, IČ: 05480311,  ve znění dle přílohy č. 

2. 

Výpůjčka se sjednává na dobu určitou 10 let s účinností od 15.4.2017. Účelem výpůjčky je užívání 

vypůjčených pozemků k provozování bikrosového závodiště 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí odboru 

T: 14. 4. 2017 splněno 
 

2595/66/7/2017 

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

majetku statutárního města Přerova –  p.č. 4672/1 v k.ú. Přerov 

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

„RVDSL1721-M-M-PRRR9-PRRR1HR-MET“  na pozemku p.č. 4672/1 v k.ú. Přerov, mezi 

statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., 

se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, jako stavebníkem 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 splněno 
 

2596/66/7/2017 

Zřízení věcného břemene – služebnosti  na pozemcích v majetku statutárního města 

Přerova – p.č. 4937, p.č. 4957/2, p.č. 4957/3, p.č. 551/2, p.č. 552/1, p.č. 552/9,  p.č. 587/1 

vše v k.ú. Přerov 

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

provozovat komunikační zařízení  a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě 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 komunikačního zařízení a podzemního  komunikačního 

vedení veřejné komunikační sítě k tíži pozemků  p.č. 4937, p.č. 4957/2, p.č. 4957/3, p.č. 551/2, p.č. 

552/1, p.č. 552/9,  p.č. 587/1 vše v k.ú.  Přerov, a to ve prospěch  Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 a uzavření smlouvy o budoucí 
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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 Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem 

Olšanská 16, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, 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. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena 

jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá 

statutární město Přerov. 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.  

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

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby komunikační zařízení a podzemního komunikačního 

vedení veřejné komunikační sítě, 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 komunikačního zařízení a podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě a geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 

zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku 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 komunikačního zařízení a podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 

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, Ing. - vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 splněno 
 

2597/66/7/2017 

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

majetku statutárního města Přerova –  p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí 

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

„VPIC Přerov – Sportovní – autobusová zastávka“  na pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí, 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, Ing. - vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 splněno 
 

2598/66/7/2017 

Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemcích v majetku statutárního města 

Přerova   p.č. 4394/1, p.č. 4672/1, p.č. 5103, p.č. 5111, p.č. 5112/7, p.č. 5113, p.č. 5114, p.č. 

5116/1, p.č. 6786/1, p.č. 6805 vše v k.ú. Přerov 

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

provozovat kanalizační  potrubí 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  kanalizačního 
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potrubí k tíži pozemků p.č. 4394/1, p.č. 4672/1, p.č. 5103, p.č. 5111, p.č. 5112/7, p.č. 5113, p.č. 5114, 

p.č. 5116/1, p.č. 6786/1, p.č. 6805 vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch  Vodovody a kanalizace Přerov 

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

750 02 Přerov, IČ 47674521, 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. Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena 

jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá 

statutární město Přerov. 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.  

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

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby kanalizačního potrubí, 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 kanalizačního potrubí  a geometrický 

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

služebnosti na výše uvedeném pozemku 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 kanalizačního 

potrubí  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. - vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 trvá 

Smlouva připravena k podpisu. 
 

2599/66/7/2017 

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

majetku statutárního města Přerova   p.č. 1243, p.č.  375/7 oba v k.ú. Dluhonice 

Část: 4. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky, název stavby „RD Černošek – 

Dluhonice“, na pozemcích  p.č. 1243, p.č. 375/7 oba v k.ú. Dluhonice,  mezi statutárním městem 

Přerov, jako vlastníkem pozemku  a  M.Č., jako stavebníkem 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 trvá 
 

2602/66/7/2017 

Zabezpečení havarijního stavu propustku ev. č. Př/Pop – P1 – propustek na spojce k 

Vinarům, na ul Kočíře, u kovárny - přímé uzavření smlouvy o dílo se spol. PONVIA 

CONSTRUCT s.r.o. 

Část: 1. 
přímé uzavření smlouvy o dílo, spočívající v  provedení zabezpečení havarijního stavu propustku ev. 

č. Př/Pop – P1 – propustek na spojce k Vinarům, na ul. Kočíře, u kovárny. 

 

Jedná se o provedení zabezpečení propustku na spojce k Vinarům, na ul. Kočíře, u kovárny, který byl 
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poškozen, zřejmě při dopravní nehodě. Poškozeny jsou zejména, ocelové zábradlí, utržená betonová 

římsa a popraskané betonové křídlo, které je součástí spodní stavby propustku 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí odboru 

T: 28. 4. 2017 trvá 

smlouva je ze strany zhotovitele podepsána a zaslána poštou (čekáme na doručení). 
 

2603/66/7/2017 

1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – veřejného 

osvětlení vybudovaného na částech pozemků p.č. 213, p.č. 723/8, p.č. 723/14 a p.č. 722/8 

vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                            

2. Bezúplatný převod komunikace do majetku statutárního města Přerova vybudované 

na pozemcích p.č. 723/14, p.č. 722/8 a p.č. 718/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                     

3. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - 

pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                                              

4. Zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – 

komunikace na pozemku p.č. 718/3 k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                                                

5. Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitém majetku ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – vodovodu na pozemcích p.č. 213, p.č. 723/8, p.č. 722/8 a 

p.č. 723/14 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                    

6. Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitém majetku ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – kanalizace na části pozemku p.č. 213 a p.č. 722/8 oba v 

k.ú. Kozlovice u Přerova 

Část: 4. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 

komunikace a s tím spojené omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu, 

údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění této komunikace  k  tíži pozemku p.č. 718/3 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova ve vlastnictví pana R.Š., ve prospěch statutárního města Přerova. Věcné břemeno 

- služebnost bude zřízena bezplatně, na dobu neurčitou. 

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

o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi panem R.Š. (jako budoucím povinným a stavebníkem) a 

statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným a budoucím vlastníkem komunikace) ve 

znění dle přílohy č. 4. 

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

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby komunikace a po uzavření darovací smlouvy na 

převod komunikace do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 2. návrhu usnesení) a to 

nejpozději do 5 lět od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 trvá 

Smlouva připravena k podpisu. 
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2603/66/7/2017 

1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – veřejného 

osvětlení vybudovaného na částech pozemků p.č. 213, p.č. 723/8, p.č. 723/14 a p.č. 722/8 

vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                            

2. Bezúplatný převod komunikace do majetku statutárního města Přerova vybudované 

na pozemcích p.č. 723/14, p.č. 722/8 a p.č. 718/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                     

3. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - 

pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                                              

4. Zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – 

komunikace na pozemku p.č. 718/3 k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                                                

5. Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitém majetku ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – vodovodu na pozemcích p.č. 213, p.č. 723/8, p.č. 722/8 a 

p.č. 723/14 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                    

6. Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitém majetku ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – kanalizace na části pozemku p.č. 213 a p.č. 722/8 oba v 

k.ú. Kozlovice u Přerova 

Část: 5. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat vodovod a s tím spojené omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 

zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto  vedení  k  tíži 

pozemků p.č. 213, p.č. 723/8, p.č. 722/8 a p.č. 723/14 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 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. 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.  

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

o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s, se 

sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 (jako budoucím oprávněným), statutárním městem Přerov 

(jako budoucím povinným) a panem R.Š. (jako investorem) ve znění dle přílohy č. 5. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena bude uzavřena po nabytí 

vlastnického práva statutárním městem Přerov k  p.č. 722/8 a p.č. 723/14 vše v k.ú. Kozlovice u 

Přerova (na základě darovací smlouvy viz bod 3. návrhu usnesení) a po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby, doložení geometrického plánu s vyznačením 

rozsahu služebnosti včetně ochranného pásma a vyhotovení znaleckého posudku na stanovení výše 

jednorázové úhrady za zřízení služebnosti včetně ochranného pásma, nejpozději do 5 let od uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 trvá 

Smlouva připravena k podpisu. 
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2603/66/7/2017 

1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – veřejného 

osvětlení vybudovaného na částech pozemků p.č. 213, p.č. 723/8, p.č. 723/14 a p.č. 722/8 

vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                            

2. Bezúplatný převod komunikace do majetku statutárního města Přerova vybudované 

na pozemcích p.č. 723/14, p.č. 722/8 a p.č. 718/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                     

3. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - 

pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                                              

4. Zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – 

komunikace na pozemku p.č. 718/3 k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                                                

5. Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitém majetku ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – vodovodu na pozemcích p.č. 213, p.č. 723/8, p.č. 722/8 a 

p.č. 723/14 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                    

6. Zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitém majetku ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – kanalizace na části pozemku p.č. 213 a p.č. 722/8 oba v 

k.ú. Kozlovice u Přerova 

Část: 6. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 

zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto  vedení  k  tíži 

pozemků p.č. 213 a p.č. 722/8 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova. 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. 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.  

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

o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s, se 

sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 (jako budoucím oprávněným), statutárním městem Přerov 

(jako budoucím povinným) a panem R.Š.  (jako investorem) ve znění dle přílohy č. 6. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po nabytí vlastnického práva 

statutárním městem Přerov k pozemku p.č. 722/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova (na základě darovací 

smlouvy viz bod 3. návrhu usnesení) a po splnění podmínek stanovených příslušnými právními 

předpisy pro užívání stavby, doložení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti včetně 

ochranného pásma a vyhotovení znaleckého posudku na stanovení výše jednorázové úhrady za zřízení 

služebnosti včetně ochranného pásma, nejpozději do 5 let od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 trvá 

Smlouva je připravena k podpisu. 
 

2605/66/7/2017 

Doplnění kongescenčních detekčních videokamer a optimalizace prodlužovacích 

parametrů na SSZ V. Novosady – Komenského a Kojetínská – Husova v Přerově. 

Část: 1. 
přímé uzavření smlouvy o dílo, spočívající v provedení Doplnění kongescenčních detekčních 

videokamer a optimalizace prodlužovacích parametrů na světelné signalizační značení (dále jen SSZ) 

V. Novosady – Komenského a Kojetínská – Husova v Přerově. 

 

Jedná se o doplnění kongescenčních detekčních videokamer a optimalizace prodlužovacích parametrů 

na SSZ V. Novosady – Komenského a Kojetínská – Husova v Přerově. Doplněním výše uvedeného 
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zařízení SSZ dojde k zefektivnění řízení tohoto SSZ v době silných kongescí tohoto přetíženého uzlu 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí odboru 

T: 25. 5. 2017 trvá 
 

2607/66/7/2017 

Dodatek č.2 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 18.12.2013 

se společností TextilEco, a.s. 

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

usnesení včetně podpisu 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí odboru 

T: 28. 4. 2017 trvá 

Smlouva připravena k podpisu u pana náměstka Měřínského. 
 

2610/66/7/2017 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 4973/14 a p.č. 

6034/6 oba v k.ú. Přerov - „Rekonstrukce stávajícího vjezdu areálu Den Braven 

production s.r.o. na parc. č. 6034/5, 6034/6 a 4973/14“ 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 4973/14 o výměře 1758 m2 (ostatní 

komunikace - ostatní plocha) a p.č. 6034/6 o výměře 2747 m2 (ostatní komunikace - ostatní plocha) 

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

750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. Den Braven production s.r.o. se sídlem - č.p. 353, 793 91 

Úvalno, IČ: 25844997, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.  

Jedná se o rekonstrukci stávajícího vjezdu do areálu Den Braven production s.r.o. na parc. č. 6034/5, 

6034/6 a 4973/14, na ul. Kojetínská v Přerově 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí odboru 

T: 6. 7. 2017 splněno 

 
 

2611/66/7/2017 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 8/1, v k.ú. Újezdec u 

Přerova - přípojka dešťové a splaškové kanalizace, plynovodní přípojka, vodovodní 

přípojka a vjezd k plánované novostavbě RD na parc. č.11 v k.ú. Újezdec u Přerova.  

Část: 1. 
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku  p.č. 8/1 o výměře 18208 m2 (ostatní plocha- 

ostatní komunikace), v k.ú. Újezdec u Přerova mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-

Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. REGRET CZ s.r.o., se sídlem 

Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063,  jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. 

Jedná se stavbu přípojky dešťové a splaškové kanalizace, přípojky vodovodu, plynovodní přípojky a 

vjezdu k plánované novostavbě RD na parc. č.11 v k.ú. Újezdec u Přerova 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí odboru 

T: 6. 7. 2017 splněno 

 
 

2615/66/8/2017 

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2017/2018   

Část: 1. 
zřízení přípravné třídy Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, 

Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2017/2018 za podmínky vykrytí přímých 

nákladů na vzdělávání této třídy státními finančními prostředky přidělovanými Krajským úřadem 

Olomouckého kraje 
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O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí oddělení 

T: 31. 8. 2017 trvá 
 

2615/66/8/2017 

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2017/2018   

Část: 2. 
schválit stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, 

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2017/2018 dle pravidel a v 

rozsahu uvedeném v důvodové zprávě 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí oddělení 

T: 31. 8. 2017 trvá 
 

2615/66/8/2017 

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2017/2018   

Část: 3. 
schválit pravidla a rozsah financování nákladů speciálního pedagoga Základní školy Přerov, Boženy 

Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 

9/2017 až 8/2018, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto 

nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí oddělení 

T: 31. 8. 2018 trvá 
 

2615/66/8/2017 

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2017/2018   

Část: 4. 
schválit pravidla a rozsah financování nákladů psychologa Základní školy Přerov, Boženy Němcové 

16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2017 až 

8/2018, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v 

rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí oddělení 

T: 31. 8. 2018 trvá 
 

2615/66/8/2017 

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2017/2018   

Část: 5. 
schválit pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga Základní školy Přerov, Boženy 

Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 

9/2017 až 8/2018, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto 

nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí oddělení 

T: 31. 8. 2018 trvá 
 

2616/66/8/2017 

Základní škola Přerov, U tenisu 4 – sportovní zaměření pro období 2018 - 2023   

Část: 2. 
schválit pravidla a rozsah financování nákladů učitele tělesné výchovy (s osvědčením nejméně II. 

třídy trenéra příslušné specializace) pro období 9/2018 – 8/2023; správce haly pro období od 9/2018 – 

8/2023 a uklízeče haly pro období 9/2018 – 8/2023 příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U 

tenisu 4, IČ: 60782358, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U tenisu 4, dle důvodové zprávy, a to z  

rozpočtu statutárního města Přerova a za předpokladu finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu 

statutárního města Přerova pro příslušný kalendářní rok 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí oddělení 
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T: 31. 8. 2023 trvá 
 

2617/66/8/2017 

Plán oprav a údržby mateřských a základních škol na rok 2017 

Část: 1. 
schválit plán oprav, údržby a investic nemovitého majetku a pořízení vybavení movitého majetku 

realizované školami zřizovanými statutárním městem Přerovem v roce 2017, dle přílohy důvodové 

zprávy 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí oddělení 

T: 31. 12. 2017 trvá 
 

2619/66/8/2017 

Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Přerovem   

Část:  
s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerovem, 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 oddělení 

T: 30. 4. 2017 splněno 
 

2620/66/8/2017 

Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské 

školy Přerov, Optiky 14 – vyřazení uchazečky 

Část:  
vyřazení paní I.B.  z konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 

Mateřská škola Přerov, Optiky 14, zřízené statutárním městem Přerov, dle návrhu konkursní komise 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí oddělení 

T: 30. 6. 2017 trvá 
 

2621/66/9/2017 

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Část: 6. 
uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+1), o ploše 43,10 m2, v domě 

zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k části obce Přerov I - 

Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k. ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. zařizovacích předmětů dle 

přílohy č. 6), s manželi L.  a  M.V., za nájemné ve výši 1.529 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 

předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou do 

30. 11. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 

užíváním bytu 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí oddělení 

T: 30. 6. 2017 trvá 
 

2626/66/10/2017 

Návrh na změnu Jednacího řádu Rady města Přerova 

Část: 3. 
Kanceláři primátora zveřejnit Jednací řád Rady města Přerova ve znění dle bodu 2 tohoto usnesení 

O: Novotná Daniela, Ing. - vedoucí odboru 

T: 12. 3. 2017 splněno 
 

2630/66/10/2017 
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Podněty a připomínky z 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Část: 3. 
souhlas se způsobem vypořádání podnětů 16/26 a 18/26, odpovědi na ně považuje za dostatečné 

O: Puchalský Vladimír, Mgr.  

T: 20. 4. 2017 splněno 
 

2633/67/3/2017 

Uzavření smlouvy o úvěru  

Část: 1. 
schválit uzavření Smlouvy o úvěru ve výši do 300 mil. Kč se splatností do 10 let, mezi statutárním 

městem Přerov jako úvěrovaným a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 

333/150, 150 57  Praha 5, IČ 00001350, jako úvěrujícím, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy. Úvěr bude poskytnut bez zajištění 

O: Řezáčová Eva, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 trvá 
 

2637/67/7/2017 

Dodatek č. 17 k nájemní smlouvě se společností Teplo Přerov a.s. na nájem nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořících sportovní areály – plavecký 

areál v Přerově, koupaliště v Penčicích a zimní stadion v Přerově včetně Městské 

sportovní haly  

Část: 1. 
uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě, kterou dne  30.4.2008 uzavřely statutární město Přerov 

jako pronajímatel a společnost Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, 

Přerov, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.12.2008, dodatku č. 2 ze dne 8.1.2009, dodatku 

č. 3 ze dne 9.3.2009, dodatku č. 4 ze dne 2.4.2009, dodatku č. 5 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 6 ze dne 

26.6.2009, dodatku č. 7 ze dne 26.11.2009, dodatku č. 8 ze dne 15.11.2010, dodatku č. 9, dodatku č. 

10 ze dne 27.2.2013, dodatku č. 11 ze dne 8.3.2013, dodatku č. 12 ze dne 30.9.2013, dodatku č. 13 ze 

dne 13.5.2014, dodatku č. 14 ze dne 29.7.2014, dodatku č. 15 ze dne 26.6.2015 a dodatku č. 16 ze dne 

28.8.2015, na nájem nemovitých věcí v k.ú. Přerov a k.ú. Penčičky tvořících sportovní areály - 

plavecký areál v Přerově, koupaliště v Penčicích a zimní stadion v Přerově včetně Městské sportovní 

haly, ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem č. 17 k nájemní smlouvě bude sjednáno oprávnění nájemce 

provést na své náklady opravu havarijního stavu železobetonového stropu – reprofilace u venkovního 

bazénu o délce 25 m, který se nachází v plaveckém areálu Přerov, s tím že v případě provedení opravy 

havarijního stavu nájemcem se neuplatní ujednání čl. VI odst. 6 nájemní smlouvy, které se týká 

úplatného převedení technického zhodnocení nájemcem pronajímateli pro případ ukončení nájemní 

smlouvy. Obsahem dodatku č. 17 k nájemní smlouvě bude dále ujednání, že pokud v souvislosti s 

opravou havarijního stavu nájemcem dojde ke zhodnocení majetku pronajímatele, nájemce převádí 

takové zhodnocení pronajímateli bezúplatně a bez nároku na jakoukoliv finanční náhradu ze strany 

pronajímatele. 

Náklady na opravu budou zahrnuty jako odůvodněná položka do ročního vyúčtování provozní dotace 

na rok 2017 mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov, a.s 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 30. 4. 2017 splněno 
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2639/68/3/2017 

Kontrola plnění usnesení - podnět ve věci zhodnocení kvality vánočních trhů v roce 

2016, stanovení odpovědné osoby za přípravu projektu průběhu vánočních oslav na 

náměstí TGM (705/24/10/2017). 

Část: 3. 
náměstku primátora Tomáši Navrátilovi projednat podmínky spolupráce na pořádání oslav Vánoc 

2017 s externím organizátorem a tyto předložit Radě města ke schválení do 31.5.2017 

O: Navrátil Tomáš, náměstek primátora 

T: 31. 5. 2017 trvá 
 

2661/68/8/2017 

1. Smlouva o právu provést stavbu – vlek pro vodní lyžování a wakeboarding na části 

pozemku p.č. 4811/3 a části pozemku p.č. 4815 oba v k.ú. Přerov - změna usnesení                                                                                                                                                                                                                                              

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

4811/3 v k.ú. Přerov  

Část: 2. 
uzavření nájemní smlouvy na nájem částí pozemku p.č. 4811/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k.ú. 

Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností CITY SPORTS s.r.o., se 

sídlem Brno, Veveří 464/17, IČ: 293 03 788, jako nájemcem ve znění dle přílohy č. 3. Smlouva bude 

uzavřena na dobu určitou do 30.10.2019 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 trvá 

znovu předloženo na 66. schůzi RM - usnesení č. 2593/66/7/2017 
 

2662/68/8/2017 

Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 17/2 a 

p.č. 595 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

Část: 1. 
pacht části pozemku p.č. 17/2  ostatní plocha o výměře 220 m2 a části pozemku p.č. 595 trvalý travní 

porost o výměře 760 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova a uzavření pachtovní smlouvy mezi statutární 

městem Přerov, jako propachtovatelem a Stanislavem Jemelkou, IČ: 49559826, místem podnikání 

Přerov IV - Kozlovice, U Pomníku 10/7, jako pachtýřem  ve znění dle přílohy č. 1. Pachtovní smlouva 

bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 30.9. běžného roku, za účelem 

provozování zemědělské činnosti. Roční pachtovné činí 111,- Kč, t.j. 0,113 Kč/m2/rok 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 trvá 
 

2663/68/8/2017 

Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1099, p.č. 

1100, p.č. 1218, p.č. 1227, p.č. 1249, p.č. 1313, p.č. 1405, p.č. 1541 a p.č. 1632 vše v k.ú. 

Dluhonice 

Část: 1. 
pacht pozemků p.č. 1099 orná půda 1659 m2, p.č. 1100, orná půda o výměře 1841 m2, p.č. 1218 

ostatní plocha o výměře 426 m2, p.č. 1227 ostatní plocha o výměře 3390 m2, p.č. 1249 ostatní plocha o 

výměře 2724 m2, p.č. 1313 orná půda o výměře 2148 m2, p.č. 1405 orná půda o výměře 1695 m2, p.č. 

1541 ostatní plocha o výměře 3187 m2 a p.č. 1632 ostatní plocha o výměře 1993 m2 všechny v k.ú. 

Dluhonice a uzavření pachtovní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako propachtovatelem a 

ZS Pobečví a.s., se sídlem Rokytnice č.p. 460, IČ: 25360485, jako pachtýřem ve znění dle přílohy č.1.  

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok vždy k 30.9. běžného 

roku, za účelem provozování zemědělské činnosti. Roční pachtovné činí  2.917,- Kč, t.j. 0,153 

Kč/m2/rok.Součástí smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání předmětu pachtu za období 

od 1.1.2017 do data účinnosti pachtovní smlouvy ve výši 2.917,- Kč/rok 
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O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 trvá 
 

2664/68/8/2017 

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

majetku statutárního města Přerova – p.č. 1347  v k.ú. Dluhonice 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „TM6M-53b-LO-M-PRRV94-OK“, na pozemku p.č. 1347 v  

k.ú. Dluhonice, 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 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 trvá 
 

2665/68/8/2017 

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

majetku statutárního města Přerova – p.č. 213 a p.č. 801  v k.ú. Kozlovice  u  Přerova 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Radslavice, Přerov RVDSL1729-M-M-PRRV63-PRRV65- 

PRRV1HR-OK“, na pozemcích p.č. 213 a p.č. 801 oba v  k.ú. Kozlovice u Přerova, 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 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 trvá 
 

2666/68/8/2017 

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

majetku statutárního města Přerova – p.č. 5839/3 a p.č. 7137  v k.ú. Přerov 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „0508-16 budova HZS Přerov-MK/0508-16 budova HZS 

Přerov - OK“, na pozemcích p.č. 5839/3 a p.č.7137 oba 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 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 trvá 
 

2667/68/8/2017 

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

majetku statutárního města Přerova – p.č. 568 v k.ú. Předmostí 

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

„Předmostí u Př, Pokorný,č.p.147E,NNk“ na pozemku p.č. 568 v k.ú. Předmostí,  mezi statutárním 

městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín 

IV-Podmokly, IČ 24729035, jako stavebníkem 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 trvá 
 

2668/68/8/2017 

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

majetku statutárního města Přerova – p.č. 441 v k.ú. Vinary u Přerova 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu  podzemního kabelového vedení NN, název stavby „Přerov-
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Vinary, B., p.č. 151/37, NNk, č. stavby IV-12-8013257“ na pozemku p.č. 441 v k.ú. Vinary u Přerova,  

mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku    a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako stavebníkem 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 trvá 
 

2669/68/8/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 735 v 

k.ú. Čekyně a právo provést stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

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

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 735 v k.ú. Čekyně, ve spoluvlastnictví pana Ing. J.D.  k id ½ a paní O.K.   k id ½.  

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 panem Ing. J.D.  a paní O.K.  (jako budoucími 

povinnými a spoluvlastníky pozemku) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným a 

stavebníkem) ve znění dle přílohy č. 1. 

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

budoucí povinní a spoluvlastníci pozemku udělují právo provést  stavbu kanalizace v rámci stavby 

„Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ stavebníkovi a jím pověřeným osobám  na pozemku  v  p.č. 735 

v k.ú. Čekyně, 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.  

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

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

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

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 trvá 
 

2672/68/8/2017 

Autobusová zastávka ul. Sportovní, Přerov ,Předmostí – Smlouva o  přeložce 

distribučního zařízení určeného k dodávce  elektrické energie č. Z_S24_12_8120057382. 

Část: 1. 
uzavření smlouvy  spočívající  v realizaci  přeložky  distribučního  zařízení 

 ( kNN, č. EP-12-8003674) určeného k dodávce elektrické energie -  zařízení ČEZ Distribuce , a.s. 

Děčín, které bude dotčeno stavbou „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí“, SO 102 

Autobusová zastávka ul. Sportovní, ve znění dle přílohy č. 1 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 trvá 
 

2673/68/8/2017 

Stavební stavy mostů, lávek a propustků ve vlastnictví statutárního města Přerova 

Část: 2. 
odboru správy majetku a komunálních služeb zpracování projektových dokumentací vč. inženýrské 

činnosti na opravy mostů, lávek a propustků, které jsou, popř. budou hodnoceny stavebním stupněm 
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V. –VII 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 27. 7. 2017 trvá 
 

2679/68/9/2017 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 – 

zřízení logopedické třídy   

Část:  
schvaluje pro školní rok 2017/2018 zřízení jedné logopedické třídy pro žáky se závažnými vadami řeči 

podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v Základní škole J. A. Komenského a 

Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – 

Předmostí, Hranická 14, za předpokladu splnění podmínek ustanovených v § 7 odst. 2 zákona č. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a vykrytí přímých nákladů na vzdělávání této třídy státními finančními prostředky 

přidělovanými Krajským úřadem Olomouckého kraje 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 trvá 
 

2680/68/9/2017 

Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 

organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14;  Jmenování na pracovní místo ředitelky 

příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14 

Část: 2. 
na základě vyhlášeného konkursního řízení s účinností od 1. 5. 2017 paní Denisu Novákovou,  na 

pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14 a stanoví jí plat v 

rozsahu uvedeném v důvodové zprávě 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí odboru 

T: 30. 4. 2017 splněno 
 

2681/68/10/2017 

Žádost o dotaci - Jdeme Autistům Naproti z.s. 

Část: 1. 
poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Jdeme Autistům Naproti z.s., IČ 270 41 972, se sídlem 

Žilinská 198/26a, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, na poskytování sociální služby raná péče v roce 2017. 

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

statutárního města Přerova pro rok 2017 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 trvá 
 

2682/68/10/2017 

Žádost o dotaci – Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z.s. 

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

dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z.s., IČ 

66743516,  

se sídlem Sokolská 520/26, Přerov I- Město, 750 02 Přerov, na „Provozní náklady RC Sluníčka v 

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, Mgr. - vedoucí odboru 
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T: 30. 6. 2017 trvá 

 

 

2683/68/10/2017 

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 -  3 osobám a osobám s nimi společně posuzovaným 

uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí odboru 

T: 2. 5. 2017 splněno 
 

2685/68/10/2017 

Podněty a připomínky z 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Část: 2. 
s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 27. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova 

O: Puchalský Vladimír, Mgr.  

T: 24. 5. 2017 splněno 
 

2688/68/14/2017 

Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Část:  
náměstkovi primátora panu Pavlu Košutkovi informovat Radu města Přerova o stavu přípravy 

(vysoko)rychlostních železničních koridorů a jejich vztahu k městu Přerovu. Termín: 25.5.201 

O: Košutek Pavel  

T: 25. 5. 2017 trvá 
 

2689/68/14/2017 

Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Část: 1. 
Odboru koncepce a strategického rozvoje ve spolupráci s Odborem správy majetku a komunálních 

služeb dopracovat Koncepci podzemních kontejnerů o referenční informace ze srovnatelných měst 

(důvody zavedení a míra naplnění cílů, náklady na provoz, specifické provozní zkušenosti), vyčíslení 

provozních nákladů na svoz z 30 hnízd dle koncepce, vyčíslení vyvolaných investic (např. změna 

parkování), dopad na výši poplatků za svoz odpadů. Termín: 31.7.201 

O: Gala Pavel, Ing. - vedoucí odboru 

T: 31. 7. 2017 trvá 

 
 

 


