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Seznam úkolů 

71. – 73. schůze Rady města Přerova 

 
2837/71/7/2017 

Nájem prostoru sloužícího podnikání ve stavbě občanského vybavení č.p. 336, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č.  3820 v k.ú. Přerov 

Část: 1. 
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností Veolia 

Energie ČR, a.s., IČ 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, jako nájemcem 

na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 114,76 m2 ve stavbě občanského vybavení 

č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č.  3820 v k.ú. Přerov. 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2018. Nájemné činí 48.000,-Kč/rok a bude 

navýšeno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu k 

provozování výměníkové stanice a trafostanice v rámci předmětu podnikání nájemce, tj. zejména k 

výrobě a rozvodu tepelné energie. Součástí nájemní smlouvy bude závazek nájemce uhradit 

pronajímateli jednorázovou úhradu za užívání předmětu nájmu bez právního důvodu v době od 

1.1.2017 do dne účinnosti smlouvy ve výši 48.000,- Kč/rok, která bude navýšena v souladu se 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o daň z přidané 

hodnoty v platné sazbě daně 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 splněno 

RM na 73. schůzi dne 14.7.2017 zrušila toto usnesení a schválila uzavření smlouvy za 

jiných podmínek - č. usn. 2967/73/7/2017  
 

2841/71/7/2017 

Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a služebnost ve prospěch statutárního 

města Přerova  k tíži pozemku p.č. 4961/3 v k.ú. Přerov 

Část: 1. 
nájem části pozemku p.č. 4961/3 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k.ú. Přerov statutárním městem 

Přerov, kdy účelem nájmu je  provádění stavby křížení kabelů VO v silnici II/436 v ul. Kojetínská v 

rámci akce „II/436 Přerov, ul. Kojetínská“  a zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídající 

povinnosti povinného z věcného břemene strpět na služebném pozemku kabel veřejného osvětlení 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 kabelu veřejného osvětlení k  tíži pozemku p.č. 4961/3 v 

k.ú. Přerov, 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. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude 

uzavřena po splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby křížení 

kabelů VO v silnici II/436 v ul. Kojetínská v rámci akce „II/436 Přerov, ul. Kojetínská“, 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. 

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 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 splněno 
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2842/71/7/2017 

Nájem/převod/směna nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - budovy č.p. 

1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 

p.č. 740/2 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                    

Část: 1. 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 24.1.2017 mezi statutárním městem Přerov, 

jako pronajímatelem a První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 56, IČ: 29446635, jako 

nájemcem, ve znění dle přílohy č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu do 31.12.2017 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 splněno 
 

2849/71/7/2017 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku v majetku statutárního města 

Přerova – p.č. 207/1 v k.ú. Přerov 

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

kabelové vedení  VN a NN včetně ochranného pásma 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  kabelového vedení VN a NN k tíži pozemku p.č. 207/1, zast. plocha a nádvoří, v rozsahu 

dle geometrického plánu č. 6316-249/2016, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 ve znění přílohy č. 1.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. 20/17, ve výši 301,- 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: 31. 7. 2017 splněno 
 

2850/71/7/2017 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích  v majetku statutárního města 

Přerova – p.č. 6545, p.č. 6962 oba v k.ú. Přerov 

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

provozovat podzemní kabelové vedení NN, VN 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 pozemků  p.č. 6545, p.č. 6962,v k.ú. Přerov, 

podzemního kabelového vedení VN k tíži pozemku p.č. 6545 v k.ú. Přerov, 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  ve znění příloh č.  1 a 2.  

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, VN. 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, 

VN,  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, VN 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, VN, 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: 17. 7. 2017 splněno 
 

2851/71/7/2017 

Zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži 

pozemků p.č. 46/72, p.č. 46/77 a p.č. 46/73 vše v k.ú. Popovice u Přerova 

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

provozovat kabelové vedení veřejného osvětlení 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  ve prospěch statutárního města Přerova k  tíži pozemků p.č. 46/72, p.č. 46/73 a p.č. 46/77 vše 

v k.ú. Popovice u Přerova. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena bezúplatně na dobu neurčitou. 

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

o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutární městem Přerov, jako budoucím oprávněným 

ze služebnosti a společností S.O.K. real a.s. se sídlem Střítež, Hrotovická-Průmyslová zóna 162 

vlastníkem pozemků p.č. 46/72 a p.č. 46/77 oba v k.ú. Popovice, jako budoucím povinným ze 

služebnosti 1, panem I.M.  a paní Z.S., spoluvlastníky pozemku p.č. 46/73 v k.ú. Popovice u Přerova, 

jako budoucími povinnými ze služebnosti 2 ve znění dle přílohy č. 1. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců ode dne, 

statutární město Přerov (budoucí oprávněný z věcného břemene) nabyde vlastnické právo ke stavbě 

inženýrské sítě – kabelového vedení veřejného osvětlení 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 trvá 
 

2852/71/7/2017 

Zřízení služebnosti na nemovitém majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

695 v k.ú. Čekyně  

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

provozovat plynárenské zařízení - STL plynovod a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na 

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

odstranění k  tíži pozemku p.č. 695 v k.ú. Čekyně, a to ve prospěch GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 

940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567. 
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 Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 

věcného břemene - služebnosti je stanovena dohodou ve výši 500,- 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 statutárním městem Přerov, jako 

budoucím povinným z věcného břemene na straně jedné a GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na 

straně druhé ve znění dle přílohy č. 1. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude 

uzavřena do 1 roku po doručení kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu vydaného stavebním 

úřadem, kterým se prokáže, že stavbu plynárenského zařízení lze užívat, nejpozději však do 31.3.2022. 

Geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 

břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku zajistí na své náklady budoucí povinný a uhradí 

také náklady spojené se zřízením věcného břemene 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 splněno 
 

2853/71/7/2017 

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

vlastnictví statutárního města Přerova – p.č. 30/1, p.č. 203 v k.ú. Předmostí 

Část: 3. 
náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1. a 2. návrhu na 

usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 splněno 
 

2855/71/7/2017 

Vnitřní předpis č. .../2017 – Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování 

Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních jednáních  

Část:  
vydání vnitřního předpisu č. .../2017, kterým se stanovují pravidla pro postup při přípravě podkladů 

pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních jednáních, ve 

znění dle upravené přílohy č. 1 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 15. 6. 2017 splněno 
 

2858/71/7/2017 

Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a společností 

Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Část: 1. 
uzavření dodatku č. 2 k mandátní smlouvě uzavřené dne 30.9.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

7.6.2011, mezi statutárním městem Přerov jako mandantem a společností Technické služby města 

Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, jako mandatářem, na jejímž základě 

mandant pověřil mandatáře na základě Smlouvy o vykonávání sjednaných činností pro veřejnou 

zakázku na provedení komunálních služeb, uzavřené dne 9.9.2010 mezi statutárním městem Přerov 

jako objednatelem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o. jako zhotovitelem, k jednání 

za mandanta, ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem č. 2 se mění mandátní smlouva tak, že se text čl. IV 

odst. 3 mandátní smlouvy: 

„3. Mandatář se zavazuje poskytnout mandantovi nejpozději do 5. dne každého kalendářního měsíce 

podklady k fakturaci za prodej dřeva uskutečněného v předcházejícím kalendářním měsíci, popřípadě 

sdělení, že k žádnému prodeji dřeva v předcházejícím kalendářním měsíci nedošlo.“ 

  

nahrazuje textem: 

„3. Mandatář se zavazuje vydávat kupujícím za prodej palivového dřeva, který podléhá ke dni 
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účinnosti tohoto dodatku 15% sazbě DPH, nebo samosběr palivového dřeva, které podléhá ke dni 

účinnosti tohoto dodatku 21% sazbě DPH, příjmové pokladní doklady jménem mandanta, které jsou 

daňovými doklady za prodej dřeva (dále jako „příjmové pokladní doklady“).“ 

Dodatkem č. 2 se dále mění mandátní smlouva tak, že za čl. IV odst. 3 mandátní smlouvy doplňují 

nové odst. 4 a 5: 

"4. Za účelem splnění povinnosti mandatáře, která je stanovena v odst. 3 tohoto článku smlouvy, se 

mandant zavazuje předávat mandatáři příjmové pokladní doklady, a to na základě pověření k převzetí 

příjmových pokladních dokladů vystaveného mandatářem pověřenému pracovníkovi mandatáře. 

5. Mandatář se zavazuje předávat mandantovi nejpozději do 5. dne každého kalendářního měsíce 

zúčtování tržeb (plateb) za prodej dřeva uskutečněného v předcházejícím kalendářním měsíci, 

popřípadě sdělení, že k žádnému prodeji dřeva v předcházejícím kalendářním měsíci nedošlo, a 

převádět nejpozději do 5. dne každého kalendářního měsíce případné tržby (platby) za prodej dřeva na 

účet mandanta vedený u České spořitelny, a.s., č.ú. 19-1884482379/0800." 

V jiném se znění mandátní smlouvy ze dne 30.9.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.6.2011, nemění 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 splněno 
 

2861/71/7/2017 

Dodatek č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. MMPr-SML/3108/2016 – „Přerov, 

rekonstrukce kanalizačního  sběrače NA“ 

Část: 1. 
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu  č. MMPr-SML/3108/2016, týkající se 

stavební akce zvané - „Přerov, rekonstrukce kanalizačního sběrače NA“ mezi Statutárním městem 

Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a společností 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, 750 02 Přerov, IČO: 47674521,  jako 

stavebníkem dle přílohy č.1. 

Jedná se o rekonstrukci kanalizačního sběrače v Přerově. Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o právu 

stavbu je jí rozšíření  o pozemek p.č.1784 o výměře 174 m2 (ostatní plocha)  v k.ú. Přerov (dále jen 

„dotčený pozemek“) 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 8. 9. 2017 trvá 
 

2862/71/7/2017 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 3120 v k.ú. Přerov - 

„Účelová komunikace 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. 

Jedná se o stavbu účelové komunikace, která bude sloužit pro zajištění parkování a dopravní 

obslužnosti objektu na p.č. 3118/1 v k.ú. Přerov 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 8. 9. 2017 splněno 
 

2863/71/7/2017 

Právo provést stavbu na nemovitém majetku ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

kabelové vedení NN na části pozemku p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přerov-Kuča, p.č. 2580/45, kNN, č, stavby : IV-12-

8013857" na části pozemku p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako 

vlastníkem pozemků a společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, jako stavebníkem 

ve znění dle přílohy č. 1 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 
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T: 30. 6. 2017 splněno 
 

2864/71/7/2017 

Právo provést stavbu na nemovitém majetku ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

kabelové vedení NN na části pozemku p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přerov, P.N., RD, Ch. - kNN, č. stavby IV-12-8013793" na 

části pozemku p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a 

společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, jako stavebníkem ve znění dle přílohy č. 

1 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 splněno 
 

2867/71/7/2017 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 196 a p.č. 158 oba 

v k.ú. Popovice u Přerova  - „Stavební úpravy RD a přístavba garáže – vjezd k přístavbě 

garáže “ 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 196 o výměře 130 m2  (ostatní 

komunikace -  ostatní plocha) a p.č. 158 o výměře 4337 m2  (silnice -  ostatní plocha) oba v k.ú. 

Popovice u Přerova  mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 

750 11,  jako vlastníkem pozemku a p. V.B.  a pí  D.T., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.  

Jedná se o stavbu vjezdu k přístavbě garáže na p.č. 116/3 a p.č.60 v k.ú. Popovice u Přerova 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 8. 9. 2017 splněno 
 

2868/71/7/2017 

Žádost o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu na stavbě 

chodníku umístěného na pozemku p.č. 684/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova - „GARÁŽ – 

PARCELA ČÍSLO 565 PŘEROV IV – KOZLOVICE – SO 101 ÚPRAVA CHODNÍKU 

– SJEZD.“  

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na stavbě chodníku umístěného na pozemku p.č. 684/1 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova, mezi statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, 

jako vlastníkem stavby a p. P.K.   a pí   I.R., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. Jedná se o 

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

v Přerově IV – Kozlovicích. Stavbou vjezdu bude dotčena stavba chodníku, který je ve vlastnictví 

města 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 8. 9. 2017 splněno 
 

2869/71/8/2017 

Volejbal Přerov, z.s. – poskytnutí dotace 

Část: 1. 
schválit poskytnutí dotace ve výši 658.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Volejbal Přerov, z.s., IČ: 03660575, se sídlem 

Petřivalského 584/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let v 

období 1. 7. - 31. 12. 2017. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017, která bude upravena v rozsahu 

dle důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí oddělení 

T: 30. 9. 2017 splněno 
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2870/71/8/2017 

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 – poskytnutí peněžitého daru  

Část: 1. 
poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč na podporu polytechnického vzdělávání v Přerově a 

uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako dárcem a příspěvkovou 

organizací Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8, IČ: 19013833, se sídlem Kouřílkova 8, 750 

02 Přerov, jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí tohoto peněžitého daru, a to pod 

podmínkou schválení úpravy rozpočtu a závazného ukazatele uvedeného v bodě 3 tohoto usnesení 

Zastupitelstvem města Přerova 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí oddělení 

T: 30. 6. 2017 splněno 
 

2871/71/9/2017 

Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Část:  
uzavření nájemní smlouvy k bytu  (2+2), o ploše 95,15 m2, v domě č. p. 1625, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 919,v k. ú. Přerov, Husova, č. o. 17 (vč. zařizovacích předmětů 

dle přílohy č. 1), s panem M.P., za nájemné ve výši 4.750 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 

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

30. 06. 2017 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 

užíváním bytu 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 splněno 
 

2872/71/9/2017 

Změna Vnitřního předpisu č. 3/2016 o hospodaření s obecními byty 

Část:  
vnitřní předpis č. ../2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 3/2016 vydaný Radou města Přerova, o 

hospodaření s obecními byty, ve znění dle přílohy č. 2. Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 7. 

2017 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 1. 7. 2017 splněno 
 

2873/71/9/2017 

Změna Vnitřního předpisu č. 6/2012 - metodického pokynu k uzavírání nájemních 

smluv k bytům zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou - v domech s 

pečovatelskou službou 

Část:  
vnitřní předpis č. ../2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 6/2012 vydaný Radou města Přerova, 

metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech zvláštního určení 

– v domech s pečovatelskou službou, ve znění vnitřního předpisu č. 4/2013, vnitřního předpisu č. 

5/2014, ve znění vnitřního předpisu č. 4/2016, ve znění vnitřního předpisu č. 12/2016, ve znění dle 

přílohy č. 2. Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 1. 7. 2017 splněno 
 

2874/71/9/2017 

Změna Vnitřního předpisu č. 21/2012 - metodického pokynu k uzavírání nájemních 

smluv k bytům zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení zdravotně postižených 

osob 

Část:  
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Vnitřní předpis č. .../2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 21/2012 vydaný Radou města Přerova  - 

metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení zvlášť upravených pro 

bydlení zdravotně postižených osob, ve znění vnitřního předpisu 5/2016 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 1. 7. 2017 splněno 
 

2875/71/9/2017 

Vnitřní předpis č.../2017 - metodický pokyn k uzavírání smluv o nájmu k bezbariérovým 

garážím 

Část:  
Vnitřní předpis č. .../2017 - metodický pokyn k uzavírání smluv o nájmu k bezbariérovým garážím, dle 

přílohy č. 2. Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 1. 7. 2017 splněno 
 

2901/72/7/2017 

Nájem a souhlas s podnájmem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova -  

objektu technické vybavenosti  bez čp/če, který je součástí  pozemku p.č. 239 v k.ú. 

Přerov 

Část: 1. 
uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 1.8.2002, ve znění dodatků 1 až 4, uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Miloslavem Flašarem,  místo podnikání  Přerov I - 

Město,  Horní náměstí 28, 750 02 Přerov, IČ 11554461, jako nájemcem, na objekt technické 

vybavenosti bez čp/če, který je součástí pozemku p.č. 239, zast. plocha a nádvoří  v k.ú. Přerov  o 

celkové výměře 36 m2 ve znění přílohy č.1. Dodatkem se mění doba nájmu a to z doby určité do 

31.7.2017 na dobu určitou do 31.7.2022. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 28.800,- Kč/rok 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 17. 7. 2017 trvá 

Žádáme o posunutí termínu do 31.7.2017. Smlouva je připravena k podpisu, nemohla 

být uzavřena z toho důvodu, že nájemce dosud nedoložil čestné prohlášení de minimis  

- Návrh na prodloužení termínu T: 31. 7. 2017                                                               splněno 
 

2902/72/7/2017 

Nájem  nemovité věci v majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 1252/7 v 

k.ú. Přerov  

Část: 1. 
uzavření nájemní smlouvy  na nájem pozemku p.č. 1252/7 zast. plocha a nádvoří o výměře  17 m2 v 

k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Ing. B.S.   jako nájemcem ve znění 

dle přílohy č. 1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za 

nájemné 425,- Kč/rok, tj. 25,- Kč/m2. Účelem nájmu  je užívání pozemku  p.č. 1252/7 v k.ú. Přerov  

pod stavbou bez čp/če způsob využití garáž ve vlastnictví Ing. B.S.. Součástí nájemní smlouvy bude 

závazek nájemce uhradit pronajímateli pohledávku za bezesmluvní užívání pozemku bez právního 

důvodu v době od 26.1.2016 do dne účinnosti nájemní smlouvy ve výši 425,- Kč/rok 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 17. 7. 2017 splněno 
 

2903/72/7/2017 

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

6577/17 a p.č. 6577/265 oba v k.ú. Přerov – dohoda o skončení nájmu                                                                                                                                                                    

Část: 1. 
uzavření dohody o skončení nájmu částí pozemků p.č. 6577/17 ostatní plocha  a p.č. 6577/265 ostatní 

plocha o celkové výměře 1500 m2 oba v k.ú. Přerov založeného nájemní smlouvou uzavřenou dne 
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29.6.1992 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, mezi statutárním městem Přerov (jako 

pronajímatelem) a panem P.V., jako nájemcem ve znění dle přílohy č 1. Nájem skončí dne 30.6.201 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 splněno 
 

2904/72/7/2017 

Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího 

podnikání v budově jiná stavba č.p. 2822, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) 

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

usnesení včetně jeho podpisu 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 splněno 
 

2905/72/7/2017 

Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov – prostoru sloužícího 

podnikání  v budově jiná stavba č.p. 122, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č.  34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) 

Část: 1. 
uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v budově jiná stavba č.p. 122, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20) o 

celkové výměře 63,84 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a panem Jaromírem 

Truclou, místem podnikání Přerov I-Město, Kratochvílova 144/11, IČ 47182334, jako nájemcem, ve 

znění dle přílohy.  Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše 

nájemného bude činit 72.000,-Kč/rok (bez DPH), tj.1.128,-Kč/m2/rok (dle nabídky ve výběrovém 

řízení), které bude navýšeno o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu bude využití prostoru jako 

prodejna dámských a pánských oděvů a módních doplňků. Náklady na spotřebované energie budou 

hrazeny samostatně 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 trvá 

Žádáme o posunutí termínu do 15.8.2017, smlouva je připravena k podpisu, nájemce se 

prozatím neodstavil k podpisu smlouvy  

- Návrh na prodloužení termínu T: 15. 8. 2017 
 

2907/72/7/2017 

Zřízení věcného břemene - služebnosti a právo provést stavbu na nemovité věci v 

majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 13 a p.č. 535 oba v k.ú. Penčice  

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

provozovat distribuční soustavu – nadzemní a podzemní kabelové vedení NN  a s tím spojeného 

omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 

přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 

rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemků p.č. 13 a p.č. 535 oba v k.ú. Penčice, a to ve prospěch ČEZ 

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

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

věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. 

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

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

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

PSČ: 405 02, IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
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Součástí  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti je ujednání, kterým 

statutární město Přerov uděluje  právo provést  stavbu „Přerov, Penčice, Tršická – přeložka NNv, 

NNk“ investorovi a jím pověřeným osobám  na pozemcích  ve vlastnictví statutárního města Přerova  

p.č. 13 a p.č. 535 oba v k.ú. Penčice, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 

(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a bude sloužit jako podklad k řízení před stavebním 

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

občanský zákoník se nezřizuje. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 6-

ti měsíců ode dne, kdy budoucí oprávněný předloží budoucímu povinnému z věcného břemene – 

služebnosti doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání 

dokončené stavby a geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 

zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku. Znalecký posudek, 

kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného 

pásma, zadá statutární město Přerov. Oprávněný ze služebnosti uhradí povinnému ze služebnosti 

jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, náklady spojené s vypracováním znaleckého 

posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti  do katastru 

nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 trvá 
 

2908/72/7/2017 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č.  4135/2, p.č. 6531/1, p.č. 6957, 

vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova.   

Část: 1. 
zřízení věcného břemene - služebnosti ve smyslu ustanovení § 1267 NOZ odpovídajícího právu 

oprávněného z věcného břemene zřídit, provozovat, opravovat a udržovat dálkové kabely  DK 14 a 

TKK 8, a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího v právu oprávněného vstupovat a vjíždět 

na služebné pozemky za účelem provádění úprav, obnovy kabelů, jejich výměny, modernizace nebo 

zlepšení výkonnosti, včetně jejich odstranění k tíži pozemků p.č.  4135/2, p.č. 6531/1 a p.č. 6957, vše 

v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6534-481.1-8/2017, a to ve prospěch Správy 

železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/1, 110 00 Praha 1, Nové Město, 

IČ 70994234. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena mezi statutárním 

městem Přerovem, jako povinným z věcného břemene – služebnosti, Správou železniční dopravní 

cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/1, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, jako 

oprávněným z věcného břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 

organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, jako investorem ve znění dle 

přílohy č. 1. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 2017/VB/Př-034/S.I-55, ve výši 10.000,- Kč, včetně DPH. 

Investor uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a  uhradí správní 

poplatek za vklad 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 trvá 
 

2911/72/7/2017 

Provedení úprav a přepojení trakčního vedení na modernizovaných mostech v majetku 

statutárního města Přerova- „Uzavření smlouvy o dílo“ 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem a spol. Správa železniční 

dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, se sídlem Nerudova 773/1, 772 58 

Olomouc IČ:70994234,  jako zhotovitelem, ve znění dle přílohy č.1. Předmětem smlouvy jsou práce 

spočívající v  provedení úprav a v přepojení trakčního vedení na modernizovaných mostech v majetku 

statutárního města Přerova. Celková cena za provedení díla nepřekročí částku 500.000,- Kč vč. DPH 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 22. 9. 2017 trvá 
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2917/72/7/2017 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 212/2 a p.č.212/3 

oba v k.ú. Penčičky p.č. 212/2 a p.č. 212/3 oba v k.ú. Penčičky  - „Rodinný dům s garáží 

–vjezd “ 

Část: 1. 
schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 212/2 o výměře 80 m2 (trvalý 

travní porost) a p.č.212/3 o výměře 590 m2 (ostatní plocha) oba v k.ú. Penčičky  mezi statutárním 

městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11,  jako vlastníkem pozemku a 

p. M.K., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.  

Jedná se o stavbu vjezdu k plánované novostavbě RD s garáží na pozemku p.č. 212/1 v k.ú. Penčičky 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 22. 9. 2017 splněno 
 

2918/72/7/2017 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov  

- „Vjezd na pozemek p.č. 2384 v k.ú. Přerov“ 

Část: 1. 
schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 2883/1 o výměře 78440 m2 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) 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.K.  a pí Ing. P.K., jako 

stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1. Jedná se o stavbu vjezdu na pozemek p.č.2384 v k.ú. Přerov 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 22. 9. 2017 trvá 
 

2919/72/8/2017 

Hodnocení práce ředitelů  

Část:  
pozitivní výsledky hodnocení práce paní Ivany Zdařilové, ředitelky Mateřské školy Přerov, Máchova 

14, dle důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 7. 2017 splněno 
 

2920/72/8/2017 

Úprava platů ředitelů škol a ředitelky školského zařízení 

Část:  
s účinností od 1. 7. 2017 úpravu platového tarifu a příplatku za vedení ředitelů mateřských škol, 

základních škol a ředitelky zařízení školního stravování, zřízených statutárním městem Přerovem, dle 

schváleného nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, v 

rozsahu uvedeném v důvodové zprávě 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 splněno 
 

2921/72/8/2017 

Základní škola Přerov, Svisle 13 – realizace projektu z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání   

Část: 1. 
Základní škole Přerov, Svisle 13, realizaci projektu s názvem „Inkluze v ZŠ Přerov Svisle“ z 

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

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

tělovýchovy České republiky 
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O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 splněno 
 

2923/72/8/2017 

Výkon činnosti ve veřejném zájmu –  

Část: 2. 
vydání potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu na období od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2018 s 

možností jeho prodloužení v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 30. 6. 2017 splněno 
 

2924/72/8/2017 

Žádost o poskytnutí dotace – Českomoravský svaz hokejbalu 

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

statutárním městem Přerov a subjektem Českomoravský svaz hokejbalu, IČ: 49626485, se sídlem 

Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, na částečnou úhradu nákladů svazu spojených s organizací 

sportovní akce Den Československých hokejbalových nadějí, která se uskuteční dne 28. června 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. 7. 2017 splněno 
 

2926/72/9/2017 

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 -  5 osobám a osobám s nimi společně posuzovaným 

uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 26. 6. 2017 splněno 
 

2966/73/7/2017 

Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  prostoru krytu CO na 

pozemcích p.č. 2883/1, p.č. 2883/25, p.č. 2883/28 v k.ú. Přerov (bývalý podchod Tř. 17. 

listopadu) 

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

usnesení včetně jeho podpisu 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 trvá 
 

 

2967/73/7/2017 

Nájem prostoru sloužícího podnikání ve stavbě občanského vybavení č.p. 336, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č.  3820 v k.ú. Přerov 

Část: 2. 
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností Veolia 

Energie ČR, a.s., IČ 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, jako nájemcem 

na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 114,76 m2 ve stavbě občanského vybavení 

č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č.  3820 v k.ú. Přerov, 
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ve znění dle předlohy č. 1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2019. 

Nájemné činí 48.000,-Kč/rok a bude navýšeno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

Účelem nájmu je využití předmětu nájmu k provozování výměníkové stanice a trafostanice v 

rámci předmětu podnikání nájemce, tj. zejména k výrobě a rozvodu tepelné energie. Součástí 

nájemní smlouvy bude závazek nájemce uhradit pronajímateli jednorázovou úhradu za užívání 

předmětu nájmu bez právního důvodu v době od 1.1.2017 do dne účinnosti smlouvy ve výši 

48.000,- Kč/rok, která bude navýšena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 trvá 
 

2969/73/7/2017 

Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – pozemků p.č. 876, p.č. 877, p.č. 998, p.č. 1000, p.č. 1001, p.č. 1002 vše  v 

k.ú. Žeravice 

Část: 1. 
pacht pozemků p.č. 998 orná půda  výměře 64 m2 a p.č. 1001 orná půda o výměře 29 m2 oba v k.ú. 

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

manželi M.   a Mgr. M.S., jako pachtýři ve znění dle přílohy č. 1. Pachtovní smlouva bude uzavřena na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 30.9. běžného roku, k zahrádkářským účelům. Roční 

pachtovné činí 279,- Kč, t.j. 3,- Kč/m2/rok. 

Součástí smlouvy je ujednání o závazku pachtýřů uhradit úhradu za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 

998 a p.č. 1001 oba v k.ú. Žeravice za období od 24.6.2013 do data uzavření výše citované smlouvy ve 

výši 93,- Kč/rok 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 trvá 
 

2969/73/7/2017 

Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – pozemků p.č. 876, p.č. 877, p.č. 998, p.č. 1000, p.č. 1001, p.č. 1002 vše  v 

k.ú. Žeravice 

Část: 2. 
pacht pozemků p.č. 1000 zahrada  výměře 63 m2 a p.č. 1002 zahrada o výměře 15 m2 oba v k.ú. 

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

manželi V.K.  a  M.K., jako pachtýři ve znění dle přílohy č. 2. Pachtovní smlouva bude uzavřena na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 30.9. běžného roku, k zahrádkářským účelům. Roční 

pachtovné činí 234,- Kč, t.j. 3,- Kč/m2/rok. 

Součástí smlouvy je ujednání o závazku pachtýřů uhradit úhradu za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 

1000 a p.č. 1002 oba v k.ú. Žeravice za období od 1.8.2013 do data uzavření výše citované smlouvy ve 

výši 78,- Kč/rok 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 trvá 
 

2969/73/7/2017 

Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 

města Přerova – pozemků p.č. 876, p.č. 877, p.č. 998, p.č. 1000, p.č. 1001, p.č. 1002 vše  v 

k.ú. Žeravice 

Část: 3. 
pacht pozemků p.č. 876  zahrada  výměře 63 m2 a p.č. 877 zahrada o výměře 23 m2 oba v k.ú. 

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

paní B.K., jako pachtýřem ve znění dle přílohy č. 3. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu 
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neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 30.9. běžného roku, k zahrádkářským účelům. Roční 

pachtovné činí 258,- Kč, t.j. 3,- Kč/m2/rok. 

Součástí smlouvy je ujednání o závazku pachtýře uhradit úhradu za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 

876 a p.č. 877 oba v k.ú. Žeravice za období od 30.12.2013 do data uzavření výše citované smlouvy ve 

výši 86,- Kč/rok 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 trvá 
 

2970/73/7/2017 

Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - prostor v budově administrativy č.p. 

555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. 

TGM 16) 

Část: 1. 
uzavření dodatku č. 2 k  nájemní smlouvě ze dne  12.4.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.6.2011, 

na prostory v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

194 zast. pl. a nádvoří  v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) o celkové výměře 161,65 m2 uzavřené mezi 

společností Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, IČ 

25352571, jako pronajímatelem a  statutárním městem Přerov, jako nájemcem,  ve znění dle přílohy.  

Dodatek č. 2 bude s účinností od 1.8.2017 upravovat:  

1. předmět nájmu 

    Původní předmět nájmu - prostory o celkové výměře 161,65 m2 (místnosti č. 202 až č. 

    206 a č. 214 až č. 218) bude rozšířen o místnost č. 213 o výměře 16 m2. 

2. výši nájemného  

     Původní výše nájemného 364.296,-Kč/rok (bez DPH) se upraví na novou výši nájemného 

     400.728,-Kč/rok (bez DPH). 

3. paušální úhrady na energie  

    Nájemce je povinen hradit pronajímateli paušální úhrady za služby spojené s 

    užíváním předmětu nájmu (tj. paušální úhrady za vodné a stočné, ostatní služby a energie spojené s 

    nájmem) ve formě měsíčních paušálních úhrad na základě splátkového kalendáře vystaveného 

    pronajímatelem 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 7. 2017 splněno 
 

2973/73/7/2017 

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

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

Část: 2. 
zřízení věcného břemene – služebnosti, odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – 

služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích podzemní vedení dešťové kanalizace a 

povinnosti  povinného z věcného břemene – služebnosti strpět a umožnit oprávněnému z věcného 

břemene – služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na služebné pozemky za 

účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemního vedení 

dešťové kanalizace, to vše k tíži služebných pozemků p.č. 6752/57 a p.č. 6756, oba v k.ú. Přerov, a ve 

prospěch panujících pozemků p.č. 6752/32 a p.č. 6752/68, oba v k.ú. Přerov, a uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako 

vlastníkem služebných pozemků p.č. 6752/57 a p.č. 6756, oba v k.ú. Přerov, a společností EMOS 

property s.r.o., IČ 62301527, se sídlem Šířava 295/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako vlastníkem 

panujících pozemků p.č. 6752/32 a p.č. 6752/68, oba v k.ú. Přerov. Práva a povinnosti tvořící obsah 

věcného břemene – služebnosti budou spojena s vlastnictvím služebných pozemků p.č. 6752/57 a p.č. 

6756, oba v k.ú. Přerov, na straně jedné a panujících pozemků p.č. 6752/32 a p.č. 6752/68, oba v k.ú. 

Přerov, na straně druhé a v případě jejich převodu přejdou na nabyvatele těchto pozemků. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako budoucím povinným z 
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věcného břemene - služebnosti a společností EMOS property s.r.o., IČ 62301527, se sídlem Šířava 

295/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti, ve znění 

dle přílohy č. 1.   

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

stanovenou na základě znaleckého posudku, s tím, že pokud 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 podzemního vedení dešťové kanalizace, 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, případně do 1 měsíce ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene 

- služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z 

věcného břemene – služebnosti. Budoucí povinný z věcného břemene - služebnosti je povinen vyzvat 

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 vedení dešťové kanalizace a geometrický plán potvrzený 

příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti na 

pozemcích p.č. 6752/57 a p.č. 6756, oba v k.ú. Přerov, 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 

podzemního vedení dešťové kanalizace, do 6 měsíců ode dne, kdy si povinný z věcného břemene - 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti je oprávněn vyzvat budoucího povinného z 

věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do 3 

měsíců ode dne, kdy budoucí povinný z věcného břemene – služebnosti poruší svoji povinnost vyzvat 

oprávněného z věcného břemene k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemen – služebnosti. 

Oprávněný z věcného břemene – služebnosti uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 

plánu a znaleckého posudku, jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za 

podání návrhu na vklad věcného břemene – služebnosti do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 trvá 
 

2973/73/7/2017 

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

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

Část: 3. 
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 

společností EMOS property s.r.o., IČ 62301527, se sídlem Šířava 295/17, Přerov I-Město, 750 02 

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

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 trvá 
 

2975/73/7/2017 

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

majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 593/1 a p.č. 599/3 vše 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 povinného, spočívajícího  v 

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

odstranění tohoto vedení k tíži pozemků p.č. 593/1 a p.č. 599/3 vše v k.ú. Újezdec u Přerova a to ve 

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

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

věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. 

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

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

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

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

dle přílohy č. 1. 

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

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

pověřeným osobám  na pozemcích  v majetku statutárního města Přerova  p.č. 593/1 a p.č. 599/3 vše v 

k.ú. Újezdec u Přerova, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., (stavební 

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

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

zákoník se nezřizuje. 

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

budoucí oprávněný předloží budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti geometrický 

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

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

úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

zadá vlastník pozemků, statutární město Přerov. Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úhradu 

za zřízení věcného břemene, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 

posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti  do katastru 

nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 9. 2017 trvá 
 

2976/73/7/2017 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 2580/9  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 povinného, spočívajícího  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na 

zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění tohoto vedení k tíži pozemku p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch ČEZ Distribuce 

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

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

věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. 

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

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

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

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

dle přílohy č. 1. 

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

oprávněný předloží budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti geometrický plán 

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

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

úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
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DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

zadá vlastník pozemků, statutární město Přerov. Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úhradu 

za zřízení věcného břemene, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 

posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti  do katastru 

nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 trvá 
 

2976/73/7/2017 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku v majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 2580/9  v k.ú. Přerov 

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

provozovat podzemní kabelové vedení NN a s tím spojeného omezení povinného, 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 vedení k tíži pozemku p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch ČEZ Distribuce 

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

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

věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. 

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

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

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

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

dle přílohy č. 3. 

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

oprávněný předloží budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti geometrický plán 

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

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

úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

zadá vlastník pozemků, statutární město Přerov. Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úhradu 

za zřízení věcného břemene, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 

posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti  do katastru 

nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 trvá 
 

2977/73/7/2017 

Zřízení věcného břemene - služebnosti a zřízení práva provést stavbu na nemovitém 

majetku v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2578/1  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 povinného, spočívajícího  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na 

zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění tohoto vedení k tíži pozemku p.č. 2578/1 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch ČEZ Distribuce 

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

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

věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. 

   Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
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budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím 

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

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

dle přílohy č. 1. 

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

statutární město Přerov uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám právo 

provést  stavbu zemního kabelového vedení na pozemku  v majetku statutárního města Přerova  p.č. 

2578/1 v k.ú. Přerov, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) 

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

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

zákoník se nezřizuje. 

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

oprávněný předloží budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti geometrický plán 

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

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

úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

zadá vlastník pozemků, statutární město Přerov. Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úhradu 

za zřízení věcného břemene, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 

posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti  do katastru 

nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 9. 2017 trvá 
 

2978/73/7/2017 

Zřízení věcného břemene - služebnosti a zřízení práva provést stavbu na nemovitém 

majetku v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5733/2  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 povinného, spočívajícího  v 

povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na 

zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění tohoto vedení k tíži pozemku p.č. 5733/2 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch ČEZ Distribuce 

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

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

věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. 

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

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

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

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

dle přílohy č. 1. 

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

statutární město Přerov uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám právo 

provést  stavbu zemního kabelového vedení na pozemku  v majetku statutárního města Přerova  p.č. 

5733/2 v k.ú. Přerov, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) 

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

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

zákoník se nezřizuje. 

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

oprávněný předloží budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti geometrický plán 

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

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

úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 



19/22 

Sestava vytvořena dne 2.8.2017 v 13:40:09 

DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

zadá vlastník pozemků, statutární město Přerov. Oprávněný uhradí povinnému jednorázovou úhradu 

za zřízení věcného břemene, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 

posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti  do katastru 

nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 9. 2017 trvá 
 

2985/73/7/2017 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 102/56 a p.č. 

102/46 oba v k.ú. Popovice u Přerova  - „Novostavba rodinného domu na parc.č. 102/53 

– vjezd a přístupový chodník“ 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 102/56 o výměře 343 m2 (ostatní plocha) 

a p.č. 102/46 o výměře 587 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) oba v k.ú. Popovice u Přerova v 

mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11,  jako 

vlastníkem pozemku a p. M.H., jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1.  

Jedná se o stavbu vjezdu a přístupového chodníku k plánované stavbě RD na p.č. 102/53 v k.ú. 

Popovice u Přerova 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 13. 10. 2017 trvá 
 

2986/73/7/2017 

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1062 v k.ú. Čekyně  

- „Novostavba rodinného domu se sloup. rizalitem a terasou, vč. oplocení, zpevněných 

ploch, DČOV a napojení na technickou a dopravní infrastrukturu k.ú. Čekyně, parc.č. 

553/2, 1062 – vjezd a přístupový chodník“ 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 1062 o výměře 4737 m2 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) v k.ú. Čekyně v mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, 

Bratrská 709/34, PSČ 750 11,  jako vlastníkem pozemku a Mgr. I.S., jako stavebníkem, ve znění dle 

přílohy č.1.  

Jedná se o stavbu vjezdu a přístupového chodníku k plánované novostavbě RD na pozemku p.č. 553/2 

v k.ú. Čekyně 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 13. 10. 2017 trvá 
 

2987/73/8/2017 

Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 2017/2018 

Část: 1. 
schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou právnickou osobou Církevní 

mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, jako příjemcem, na 

provozní náklady Církevní mateřské školy v Přerově a jejího zařízení školního stravování, typu školní 

jídelna – výdejna, v rozsahu dle důvodové zprávy a realizované v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. 

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

statutárního města Přerova pro rok 2017, a to pouze za splnění následujících podmínek: 

 Církevní mateřská škola v Přerově bude mít k 1. 9. 2017 zapsáno k předškolnímu vzdělávání 

alespoň 20 dětí, 

 úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 pro celodenní dítě (mimo poslední 

ročník předškolního vzdělávání) bude v Církevní mateřské škole v Přerově činit alespoň 80% 

maximální výše úplaty za předškolní vzdělávání pro celodenní dítě (mimo poslední ročník 
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předškolního vzdělávání) v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerovem pro 

příslušný školní rok. 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 7. 2017 splněno 
 

2987/73/8/2017 

Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 2017/2018 

Část: 2. 
schválit poskytování školního stravování dětem zapsaným do Církevní mateřské školy v Přerově, IČ: 

71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, v zařízeních školního stravování zřízených 

statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako dětem mateřských škol zřízených 

statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy na dobu určitou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Tyto 

podmínky se vztahují pouze na děti zapsané do jmenované školy na pracovišti situovaném v Přerově, 

Palackého 2833/17a 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 7. 2017 splněno 
 

2988/73/8/2017 

Žádost o poskytnutí dotace – FBC Přerov, z.s. 

Část:  
ve věci "Žádosti o poskytnutí dotace - FBC Přerov, z.s." 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 30. 9. 2017 splněno 
 

2989/73/8/2017 

Žádost o poskytnutí dotace – ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV 

Část:  
ve věci "Žádosti o poskytnutí dotace ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV" 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 30. 9. 2017 trvá 
 

2990/73/8/2017 

Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní škole Přerov,  

Část: 1. 
schválit uzavření dodatku č. 5 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy 

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

škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Za mlýnem 1.  

Předmětem tohoto dodatku je předání dokončeného technického zhodnocení s názvem „Stavební 

úpravy ZŠ Za mlýnem 1, Přerov“ v pořizovací ceně 17 885 026,15 Kč k hospodaření jmenované 

příspěvkové organizaci, s účinností od 01. 09. 2017. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 splněno 
 

2991/73/8/2017 

Přijetí peněžitého daru účelově určeného příspěvkovou organizací zřízenou statutárním 

městem Přerovem   

Část:  
s  přijetím peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví Základní škola Přerov, U tenisu 4, 

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. 7. 2017 splněno 
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2992/73/8/2017 

Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru příspěvkovými 

organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem   

Část:  
s  přijetím peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do vlastnictví Základní škola J. A. 

Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 a Základní škola Přerov, Za mlýnem 

1, 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, vedoucí odboru 

T: 31. 7. 2017 splněno 
 

2993/73/8/2017 

Odměny ředitelům škol a školských zařízení   

Část:  
návrh na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol a Zařízení školního stravování 

Přerov, Kratochvílova 30, zřízených statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové 

zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených 

uvedeným organizacím na rok 2017 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 splněno 
 

2994/73/8/2017 

Úprava platu ředitelky mateřské školy   

Část:  
s účinností od 1. 8. 2017 přiznání osobního příplatku ředitelce Mateřské školy Přerov, Optiky 14 paní 

Denise Novákové v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 7. 2017 splněno 
 

2996/73/9/2017 

Výkon činnosti ve veřejném zájmu – Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s. 

Část: 2. 
vydání potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu na období od 1. 8. 2017  

do 31. 7. 2018 s možností jeho prodloužení v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 24. 7. 2017 splněno 

___________________________________________________________________  

2997/73/9/2017 

Poskytnutí peněžitého daru - Oblastní charita Kroměříž 

Část: 1. 
poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 

Přerov, jako dárcem, a subjektem Oblastní charita Kroměříž IČ 18189750, se sídlem Ztracená 63/1, 

767 01 Kroměříž, jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí tohoto peněžitého daru na 

provoz sociální služby Sociální rehabilitace Zahrada, v roce 2017 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 30. 9. 2017 trvá 
 

2998/73/9/2017 

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Část: 8. 
uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 29,33 m2, v domě 
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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. 8), s paní E.B., za nájemné ve výši 1.048 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), 

které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 28. 02. 

2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 30. 9. 2017 trvá 
 

3000/73/10/2017 

Výsledek kontroly v příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby města 

Přerova 

Část: 2. 
řediteli příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova přijmout opatření uvedená 

v závěru důvodové zprávy 

O: Macíček Jaroslav, Mgr.   

T: ihned trvá 
 

3000/73/10/2017 

Výsledek kontroly v příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby města 

Přerova 

Část: 3. 
Odboru správy majetku a komunálních služeb upravit ustanovení článku IV. smlouvy o výpůjčce části 

zdi objektu nám. T.G.Masaryka 8 uzavřené dne 19.05.2014 mezi statutárním městem Přerov (půjčitel) 

a Kulturními a informačními službami města Přerova (vypůjčitel) 

O: Dohnal Miloslav, Ing. 

T: 31. 8. 2017 trvá 

 
 


