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Seznam úkolů 69. a 70. schůze Rady města Přerova 

 
2733/69/7/2017 

Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a služebnost ve prospěch statutárního 

města Přerova  k tíži pozemku p.č.5023 v k.ú. Přerov 

Část: 1. 
nájem části pozemku p.č. 5023 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k.ú. Přerov statutárním městem 

Přerov, kdy účelem nájmu je  provádění stavby „Přechod pro chodce na ulici Dvořákova v Přerově“ a 

zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene strpět 

na služebném pozemku chodník – přístup k přechodu pro chodce a kabelové vedení veřejného 

osvětlení včetně sloupu VO vybudovaných v rámci stavby „Přechod pro chodce na ulici Dvořákova v 

Přerově“ 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 chodníku a kabelového vedení veřejného osvětlení 

včetně sloupu k  tíži pozemků p.č. 5023 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem 

Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova. 

Nejprve bude uzavřena nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 

Olomouckým krajem se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40 a (jako vlastníkem pozemků a 

budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem a budoucím oprávněným) ve znění 

dle přílohy č. 1. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, úplatně. Smlouva o zřízení služebnosti 

bude uzavřena po dokončení stavby, vyhotovení geometrického plánu na vymezení rozsahu 

služebnosti a znaleckého posudku na stanovení výše jednorázové úhrady 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 trvá 
 

2740/69/7/2017 

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

majetku statutárního města Přerova – p.č. 1012 v k.ú. Újezdec u Přerova 

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

Petr Marek – přeložka VNv,VNk, IZ-12-8000585“, na pozemku p.č. 1012 v k.ú. Újezdec 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, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 trvá 
 

2741/69/7/2017 

Zřízení věcného břemene – služebnosti   na  pozemcích v majetku statutárního města 

Přerova   p.č. 5103, p.č. 5010/1, p.č. 4737, p.č. 4753/6, p.č. 2680/20, p.č. 5021, p.č. 2645/1, 

vše v k.ú. Přerov 

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

provozovat hradidlových komor na kanalizační síti, 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  hradidlových komor na kanalizační síti k tíži pozemků p.č. 5103, p.č. 5010/1, p.č. 4737, 

p.č. 4753/6, p.č. 2680/20, p.č. 5021, p.č. 2645/1, 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 



2/7 

Sestava vytvořena dne 1.6.2017 v 14:26:37 

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

povinným z věcného břemene - služebnosti , Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 21, 

750 02 Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a Povodí Moravy, 

s.p., se sídlem Dřevařská 11, Veveří, 602 00 Brno, IČ 70890013, jako investorem. 

 

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 hradidlových komor na kanalizační síti, 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 investor doručí doklady o splnění podmínek stanovených příslušnými 

právními předpisy pro užívání dokončené stavby hradidlových komor na kanalizační síti 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 

investor nedoručí tyto listiny do 6 měsíců ode dne splnění podmínek stanovených příslušnými 

právními předpisy pro užívání dokončené stavby hradidlových komor na kanalizační síti do 6 měsíců 

ode dne, kdy si povinný  z věcného břemene - služebnosti opatří tyto listiny na náklady investora. 

Investor 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: 30. 6. 2017 trvá 
 

2752/69/8/2017 

Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním 

městem Přerovem   

Část:  
s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené 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, vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 splněno 
 

2753/69/8/2017 

Darovací smlouva – Teplo Přerov a.s.  

Část: 1. 
přijetí nepeněžitého daru – 24 ks průkazek k bezplatnému plavání a bruslení v zařízeních 

provozovaných společností Teplo Přerov a.s. pro období od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018 a uzavření 

darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a společností Teplo Přerov 

a.s., IČ: 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov I – Město, Přerov, jako dárcem, jejímž 

předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely ocenění žáků základních škol v rámci akce Scholar 2017 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 splněno 
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2754/69/8/2017 

Žádost o poskytnutí dotace – Tělocvičná jednota Sokol Přerov 

Část: 1. 
poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem 

Přerov, Brabansko 2, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s účastí členky oddílu rope 

skippingu v reprezentaci České republiky na Mistrovství Evropy, které se uskuteční ve dnech 25. – 31. 

července 2017 v Portugalsku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 trvá 
 

2756/69/9/2017 

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Část: 4c) 
náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k uzavření a podpisu veřejnoprávní smlouvy dle bodu 4 b) 

návrhu na usnesení 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 7. 2017 trvá 

 

2767/70/4/2017 

Vnitřní předpis č. 8/2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 27/2014, vydaný Radou 

města Přerova O postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské 

policie Přerov a příspěvkových organizací při správě a vyřazení (odpisu) pohledávek 

Část: 1. 
vydat Vnitřní předpis č. 8/2017, kterým se mění a doplňuje Vnitřní předpis č. 27/2014 vydaný Radou 

města Přerova O postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a 

příspěvkových organizací při správě a vyřazení (odpisu) pohledávek 

O: Řezáčová Eva, vedoucí odboru 

T: 31. 5. 2017 splněno 
 

2790/70/7/2017 

Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 991v 

k.ú. Přerov – dohoda o skončení nájmu 

Část: 1. 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 991, ostatní plocha o výměře 50 m2 v k.ú. 

Přerov mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem  J.H., Přerov, (jako 

nájemcem), ve znění dle přílohy č. 1.  

Nájem vznikl na základě  nájemní smlouvy uzavřené dne 28.11.2007 a bude ukončen dohodou ke 

dni 30.6.2017 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 trvá 
 

2791/70/7/2017 

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

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1249/1, p.č. 1249/3 a p.č. 1259 vše v 

k.ú.  Újezdec u Přerova  

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

provozovat vodovod a kanalizaci a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a 

umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za 
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účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění vodovodu a 

kanalizace k tíži pozemků p.č. 1249/1, p.č. 1249/3 a p.č. 1259 vše v k.ú. Újezdec u Přerova a to ve 

prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s, se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521. 

 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.  

Součástí smlouvy je ujednání, kterým statutární město Přerov udělí panu P. D., jako investorovi 

právo provést stavbu kanalizace a vodovodu v rámci stavby „Infrastruktura pro RD“ na pozemcích 

p.č. 1249/1, p.č. 1249/3 a p.č. 1259 vše v k.ú. Újezdec u Přerova".  

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

o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu 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 P. D., (jako 

investorem) ve znění dle přílohy č. 1. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena 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. Náklady spojené se zřízením služebnosti hradí 

investor. 

 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 trvá 
 

 

2792/70/7/2017 

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

majetku statutárního města Přerova – p.č. 6752/57 a p.č. 6756 oba v k.ú. Přerov 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu podzemního vedení dešťové kanalizace na pozemcích p.č. 

6752/57 a p.č. 6756 oba v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a 

prospěch EMOS property s. r.o., se sídlem Šířava 17, 750 02 Přerov, IČ 62301527, jako stavebníkem 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 trvá 
 

 

2793/70/7/2017 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku v majetku statutárního města 

Přerova – p.č. 5074/3 v k.ú. Přerov. 

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 právu 

vstupovat a vjíždět v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním podzemního 

kabelového vedení NN, k tíži pozemku  p.č. 5074/3, v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 6272-93/2015, a to ve prospěch Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 

Olomouc, IČ 60609460. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním městem 

Přerovem, jako povinným a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 

60609460 jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti bude uzavřena   na dobu neurčitou, 

bezúplatně ve znění přílohy č.1. Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti  do katastru nemovitostí 
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O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 trvá 

 
 

2796/70/7/2017 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 5041 v k.ú. Přerov 

- „Úprava vjezdu na pozemek č. parc. 1781, 5041 v Přerově“ 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na  pozemku p.č. 5041 o výměře 2578 m2 (ostatní 

komunikace - 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 spol. HV DENT s.r.o. se sídlem - 

Macharova 2291/36, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 27851982, jako stavebníkem, ve znění dle 

přílohy č.1.  

 

Jedná se o komunikační rozšíření vjezdu na pozemek p.č.1781 v k.ú. Přerov a zároveň o rozšíření 

parkovací plochy  na témže pozemku, který je vlastnictví stavebníka 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 24. 8. 2017 trvá 
 

 

2797/70/7/2017 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 5091 v k.ú. Přerov 

- „Rodinný dům na parc. č. 4051, 4052 v k.ú. Přerov – vjezd k RD“ 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na  pozemku p.č. 5091 o výměře 3760 m2  (ostatní 

komunikace -  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. J. D.,  jako stavebníkem, ve 

znění dle přílohy č.1.  

 

Jedná se o stavbu vjezdu k novostavbě rodinného domu  na parc. č. 4051, 4052 v k.ú. Přerov 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 24. 8. 2017 trvá 
 

 

2799/70/8/2017 

Úprava pracovní doby ředitele Městské knihovny Přerov   

Část: 2. 
, že pan Ing. Pavel Cimbálník, ředitel Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace bude s 

účinností od 1. 9. 2017 vykonávat lektorskou činnost v oblasti informačních technologií pro 

příspěvkovou organizaci Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v 

Přerově 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 trvá 
 

 

2800/70/8/2017 

Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním 

městem Přerovem   

Část:  
s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 

Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
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O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 15. 6. 2017 trvá 

 

2801/70/9/2017 

Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2017" - smlouva o 

zprostředkování reklamy 

Část: 3. 
náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního jednání dle návrhu na 

usnesení a k jeho uzavření a podpisu 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 trvá 
 

2802/70/9/2017 

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 4 osobám a osobám s nimi společně 

posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 29. 5. 2017 splněno 
 

2803/70/9/2017 

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS 

Část: 3. 
uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 1 (1+1), o ploše 35,39 m2, v domě 

zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2255, příslušném k části obce Přerov I - 

Město,  

na pozemku parc. č. 4037, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, č. o. 32 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 

3),  

s manželi A. a J.V., za nájemné ve výši 1.255 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které 

bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31.12.2017 s 

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

Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky ukončení nájmu  

k doposud užívanému obecnímu bytu 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 7. 2017 trvá 
 

2804/70/9/2017 

Žádost o dotaci - Linka bezpečí, z. s. 

Část: 1. 
schválit poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Linka bezpečí, z. s., IČ 61383198, se sídlem 

Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice, na provoz organizace 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: 31. 8. 2017 trvá 
 

 

2810/70/10/2017 

Podněty a připomínky z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Část: 2. 
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s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 28. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova 

O: Puchalský Vladimír, Mgr., primátor 

T: 21. 6. 2017 trvá 

 
 

 


