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Seznam úkolů 74. a 75. schůze Rady města Přerova 

 
3033/74/7/2017 

Přenechání předmětu výpůjčky - bezúplatného užívání nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6724/1 v k.ú. Přerov. 

Část: 1. 
s přenecháním předmětu výpůjčky - pozemku p.č.6724/1, ost. plocha, o výměře 41.981 m2 do 

bezúplatného užívání 1. FC Viktorie Přerov, z.s., se sídlem Sokolská 28, 75002 Přerov, IČ 66743338, 

když vypůjčitelem je TJ Spartak Přerov, spolek, se sídlem Bezručova 4, 750 02 Přerov, IČ 00534935. 

Účelem bezúplatného užívání je využití pozemku pro zabezpečení sportovní činnosti v době kdy tyto 

nevyužívá pro vlastní sportovní činnost TJ Spartak Přerov, spolek a to do doby, než bude vyřešena 

směna pozemků  ve fotbalovém areálu mezi TJ Spartak Přerov, spolek a statutárním městem Přerov. 

Vypůjčitel je povinen předat půjčiteli kopii smlouvy o podvýpůjčce  do 10 pracovních dnů  od 

obdržení souhlasu s podvýpůjčkou, která bude uzavřena dle smlouvy  o výpůjčce  dne  7.12.2009 ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 9.2.2010, dodatku č.2  ze dne 30.9.2011 a dodatku č. 3 ze dne 12.11.2014,  

mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem na straně jedné a TJ Spartak Přerov, spolek, se 

sídlem Bezručova 4, 750 02 Přerov, IČ 00534935 jako vypůjčitelem na straně druhé 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 splněno 

 
 

3035/74/7/2017 

Zřízení věcného břemene na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 1309 

v k.ú. Dluhonice 

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

plynárenské zařízení  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 plynárenského zařízení k tíži 

pozemku p.č. 1309 v k.ú. Dluhonice v rozsahu dle geometrického plánu č. 390-17/2017, a to ve 

prospěch GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,  IČ 27295567. 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným z věcného 

břemene  a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako 

oprávněným z věcného břemene a J.B.  jako investorem  bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 17059/2017, ve výši 173,80 Kč, včetně DPH. Investor 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. 10. 2017 trvá 

 
 

3036/74/7/2017 

Zřízení věcného břemene  na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 

520/1 v k.ú. Předmostí 

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

plynárenské zařízení  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 plynárenského zařízení k tíži 

pozemku p.č. 520/1 v k.ú. Přerov v rozsahu dle geometrického plánu č. 1216-31/2017, a to ve 

prospěch GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,  IČ 27295567. 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným z věcného 
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břemene a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako 

oprávněným z věcného břemene – služebnosti a I.G. jako investorem  bude uzavřena na dobu 

neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 3107-55/2017, ve výši 500,- Kč, včetně DPH. 

Investor 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: 30. 9. 2017 trvá 

 
 

3037/74/7/2017 

Zřízení věcného břemene na pozemku v majetku statutárního města Přerova – p.č. 4941 

v k.ú. Přerov 

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

plynárenské zařízení  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 plynárenského zařízení k tíži 

pozemku p.č. 4941 v k.ú. Přerov v rozsahu dle geometrického plánu č. 6540-223/2016, a to ve 

prospěch GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,  IČ 27295567. 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným z věcného 

břemene a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako 

oprávněným z věcného břemene a V.V., jako investorem  bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 21/2017, ve výši 1.810,- Kč, včetně DPH. Investor 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: 30. 9. 2017 trvá 
 

3040/74/7/2017 

Provedení úprav a přepojení trakčního vedení na modernizovaných mostech v majetku 

statutárního města Přerova- „Uzavření smlouvy o dílo“ 

Část: 1. 
změnu usnesení č. 2911/72/7/2017 přijatém na 72. schůzi Rady města, konané dne 22.6.2017, na které 

bylo schváleno 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 a uzavření smlouvy o dílo ve znění dle 

přílohy č.1.  Předmětem změny je úprava textu ve smlouvě o dílo, týkající se zejména platebních 

podmínek 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 28. 9. 2017 trvá 
 

3044/74/8/2017 

Vnitřní předpis č. …/2017 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces  

Část: 1. 
Vnitřní předpis č. ../2017 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové organizace zřízené 

statutárním městem Přerov a rozpočtový proces ve znění dle přílohy důvodové zprávy 

O: Řezáčová Eva, vedoucí odboru; Marečková Eva, vedoucí odboru; Novotná Daniela, 

vedoucí odboru;  

T: 31. 8. 2017 splněno 
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3044/74/8/2017 

Vnitřní předpis č. …/2017 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces  

Část: 2. 
ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem postupovat dle Vnitřního 

předpisu č. ../2017 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové organizace zřízené 

statutárním městem Přerov a rozpočtový proces, a to již za období 3. mezitímní závěrky zpracované ke 

dni 30. 9. 2017 

O: ředitelé příspěvkových organizací 

T: 31. 8. 2017 splněno 
 

3046/74/8/2017 

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 – profilace na minitenis 

Část: 1. 
profilaci Mateřské školy Přerov, U tenisu 2, IČ: 60782200, zaměřenou na spolupráci s Tenisovou 

 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2018 trvá 
 

3046/74/8/2017 

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 – profilace na minitenis 

Část: 2. 
financování projektu „Hrajte s námi minitenis“ Mateřské školy Přerov, U tenisu 2, IČ: 60782200, z 

provozního příspěvku zřizovatele pro školní rok 2017/2018 v maximálním rozsahu uvedeném v 

důvodové zprávě 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2018 trvá 
 

3047/74/8/2017 

Záměr poskytnutí dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. 

Část:  
schválit záměr poskytnutí dotace do výše 4.000.000 Kč subjektu TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ: 

22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na výstavbu tenisové haly 

na pozemcích st. p. 3325 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 3326/1 (ostatní plocha), p.č. 3343/1 (trvalý 

travní porost), p.č. 3344/3 (ostatní plocha), p.č. 3344/4 (vodní plocha), p.č. 3345/2 (ostatní plocha), st. 

p. 3345/12 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 3345/14 (ostatní plocha), p.č. 3345/16 (trvalý travní 

porost), p.č. 5013/1 (ostatní plocha) v k.ú. Přerov v roce 2017 – 2018, pod podmínkou, že 

jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 133530 

Podpora materiálně technické základny sportu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR v rámci státní podpory sportu 2017/2018 – investiční prostředky. Celkové 

předpokládané náklady I. etapy projektu činí 38.000.000 Kč 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 trvá 

 
 

 

3048/74/8/2017 

Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

Část: 2. 
schválit záměr poskytnutí dotace do výše 3.260.000 Kč subjektu Sportovní klub Žeravice, spolek, IČ: 

45180521, se sídlem U Stadionu 214/7, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov, na zastřešení 
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stávajícího hřiště na pozemcích p.č. 402 a p.č. 406 (ostatní plocha) v k.ú. Žeravice v letech 2017 – 

2018, pod podmínkou, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace“ z Programu 133530 Podpora materiálně technické základny sportu vyhlášeného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci státní podpory sportu 2017/2018 – 

investiční prostředky. Celkové předpokládané náklady na projekt činí 10.868.000 Kč 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2018 trvá 
 

3049/74/9/2017 

Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2017" - nepeněžité dary  

Část: 6. 
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 splněno 
 

3050/74/9/2017 

Přijetí nepeněžitých darů pro Sociální služby města Přerova, p. o. 

Část:  
s přijetím nepeněžitých darů Sociálními službami města Přerova, p. o., Kabelíkova 14a, Přerov, ve 

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

ve znění pozdějších předpisů 

O: Žouželková Jana, ředitelka Sociálních služeb města Přerova, p.o. 

T: 31. 8. 2017 splněno 
 

3051/74/10/2017 

Prevence kriminality - prohlídka protidrogového vlaku pro žáky 9. tříd základních škol 

Část:  
Mgr. Romanu Pospíšilovou, vedoucí odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova, k 

uzavření smlouvy o spolupráci se společností NOVÉ ČESKO, nadační fond, IČ 24697486, se sídlem 

Veverkova 1229/9, 170 00 Praha 7, za celkovou nabídkovou cenu 38.000 Kč za podmínky finančního 

krytí 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 17. 9. 2017 trvá 

Projednáno ve Výboru školství a sport dne 4.9.2017. 

- Návrh na prodloužení termínu T: 30. 9. 2017 
 

3051/74/10/2017 

Prevence kriminality - prohlídka protidrogového vlaku pro žáky 9. tříd základních škol 

Část:  
přímé uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Přerov a společností NOVÉ ČESKO, 

nadační fond, IČ 24697486, se sídlem Veverkova 1229/9, 170 00 Praha 7, za celkovou nabídkovou 

cenu 38.000 Kč za podmínky finančního krytí. Znění smlouvy je přílohou důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 14. 9. 2017 trvá 

Projednáno ve Výboru školství a sport dne 4.9.2017. 

- Návrh na prodloužení termínu T: 30. 9. 2017 
 

3051/74/10/2017 

Prevence kriminality - prohlídka protidrogového vlaku pro žáky 9. tříd základních škol 

Část:  
přistavení protidrogového vlaku do města Přerova na 1 den v termínu 6. - 10. 11. 2017 pro umožnění 
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prohlídky žákům 9. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Přerov v rámci prevence 

kriminality. Přesný termín bude upřesněn dodavatelem cca v polovině září 2017 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 10. 9. 2017 trvá 

Projednáno ve Výboru školství a sport dne 4.9.2017. 

- Návrh na prodloužení termínu T: 30. 9. 2017 
 

3055/75/3/2017 

Kontrola plnění usnesení 3000/73/10/2017 (výsledek kontroly v příspěvkové organizaci 

Kulturní a informační služby města Přerova) 

Část: 3. 
řediteli příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby města Přerova Mgr. Jaroslavu Macíčkovi, 

vedoucí Kanceláře primátora Ing. Daniele Novotné a vedoucímu Odboru správy majetku a 

komunálních služeb Ing. Miloslavu Dohnalovi připravit podmínky pro výběrové řízení na pronájem 

restauračního zařízení 

O: Novotná Daniela, vedoucí odboru 

T: 30. 9. 2017 trvá 

 
 

3058/75/4/2017 

Změna Vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu "Útulek pro zvířata" 

Část:  
vydat Vnitřní předpis č. ..../17, kterým se mění Vnitřní předpis č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu 

"Útulek pro zvířata", ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11 a Vnitřního předpisu č. 14/14, ve znění dle 

přílohy č. 2 důvodové zprávy 

O: Řezáčová Eva, vedoucí odboru 

T: 30. 9. 2017 trvá 

 
 

3081/75/7/2017 

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: 1. 
uzavření dodatku č. 2 k  nájemní smlouvě ze dne  18.7.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.6.2017, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a paní Jiřinou Netopilovou, místem 

podnikání Přerov II-Předmostí, Teličkova 3/3, IČ 76305686, jako nájemcem, na prostor sloužící 

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) o celkové výměře 135,08 m2, ve znění dle 

přílohy.  

 

Dodatek č. 2 se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu - na dobu určitou do 31.8.2017 se 

mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.8.2020 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 splněno 

 
 

3082/75/7/2017 

Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - prostoru sloužícího 

podnikání v budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1) 

Část: 1. 
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uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne  29.11.2013, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, uzavřené 

mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností ABS trading CZ s.r.o., se sídlem 

Přerov I-Město, Dluhonská 1350/43, IČ 26862999, jako nájemcem  na prostor sloužící podnikání v 

budově jiná stavba č.p. 77, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 169 v 

k.ú. Přerov (Palackého 1) o celkové výměře 41,79 m2, ve znění dle přílohy.  

 

Dodatek č. 4 se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu - na dobu určitou do 31.8.2017 se 

mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.8.2020 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 splněno 

 
 

3083/75/7/2017 

Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova -  prostoru sloužícího 

podnikání v budově občanského vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov  

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

Televize Přerov s.r.o., IČ 28624882, se sídlem U Bečvy 2883/2,  Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako 

nájemcem na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 165,66 m2 ve stavbě občanského 

vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

3161/4 v k.ú. Přerov, ve znění dle přílohy č. 2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 29 

dní od 1.9.2017 do 29.9.2017, za nájemné ve výši 6.466,50 Kč (tj. 491,30 Kč/m2/rok), které 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 městského televizního studia a k vysílání přerovského infokanálu 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 splněno 

 
 

3084/75/7/2017 

Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 

2588/101 a č. 2588/102 v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) 

Část: 1. 
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 29.3.2013, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, uzavřené 

mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Naděždou Vinklárkovou, místem podnikání 

Přerov XI-Vinary, Růžová 103/15, IČ 73015423, jako nájemcem na nebytovou jednotku č. 2588/101 

jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) o celkové výměře 98,31 m2, ve znění dle 

přílohy č. 1.  

 

Dodatek č. 4 se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu - na dobu určitou do 31.8.2017 se 

mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.8.2020 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 splněno 

 
 

3084/75/7/2017 



7/11 

Sestava vytvořena dne 6.9.2017 v 15:03:07 

Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 

2588/101 a č. 2588/102 v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) 

Část: 2. 
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 29.3.2013, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, uzavřené 

mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Naděždou Vinklárkovou, místem podnikání 

Přerov XI-Vinary, Růžová 103/15, IČ 73015423, jako nájemcem na nebytovou jednotku č. 2588/102 

jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) o celkové výměře 65,27 m2, ve znění dle 

přílohy č. 2.  

 

Dodatek č. 4 se týká změny doby nájmu, kdy původní doba nájmu - na dobu určitou do 31.8.2017 se 

mění na novou dobu nájmu - na dobu určitou do 31.8.2020 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 splněno 

 
 

3085/75/7/2017 

Dodatek č. 15 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a společností 

Technické služby města Přerova, s.r.o. na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova   

Část: 1.  
uzavření dodatku č. 15 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova, kterou dne 1.9.2009 uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost 

Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov, jako 

nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.6.2010, dodatku č. 3 ze dne 

26.11.2010, dodatku č. 4 ze dne 30.9.2010, dodatku č. 5 ze dne 8.4.2011, dodatku č. 6 ze dne 

24.11.2011, dodatku č. 7 ze dne 26.4.2012, dodatku č. 8 ze dne 19.6.2012, dodatku č. 9 ze dne 

18.6.2013, dodatku č. 10 ze dne 7.3.2014, dodatku č. 11 ze dne 19.5.2014, dodatku č. 12 ze dne 

31.10.2014, dodatku č. 13 ze dne 13.4.2015 a dodatku č. 14 ze dne 21.10.2015, ve znění přílohy č. 1. 

Dodatkem č. 15 k nájemní smlouvě se z předmětu nájmu vypouští zpětně ke dni 14.9.2016 stavba, 

která je označena v čl. I odst. 1 bodě 1.3. písm. b) nájemní smlouvy (Areál skládky Žeravice, vše v 

k.ú. Žeravice – budovy včetně všech součástí a příslušenství) jako „budova bez čp/če (vrátnice) 

postavená na pozemcích p.č. 1535, p.č. 1538/10 a p.č. 1538/2 v k.ú. Žeravice (dosud nezapsaná v 

katastru nemovitostí)“. Dodatkem č. 15 k nájemní smlouvě se mění výše nájemného tak, že namísto 

původní výše 3.099.664,- Kč/rok navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude nájemné nově činit 3.082.644,- Kč/rok 

navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. Obsahem dodatku č. 15 k nájemní smlouvě je dále závazek pronajímatele vrátit 

nájemci přeplatek nájemného za dobu od 14.9.2016 do 31.8.2017 ve výši 16.413,81 Kč navýšených o 

DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. Dodatek č. 15 k nájemní smlouvě nabývá účinnosti dnem 1.9.2017 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 splněno 

 
 

3087/75/7/2017 

Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – prostoru v budově 

občanské vybavenosti č.p. 829, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov (Jasínkova 4) 

Část: 1. 
uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 26.11.2013 na 

prostor sloužící podnikání v budově občanské vybavenosti  č.p. 829, příslušné k části obce Přerov I-
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Město, která je součástí  pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov (Jasínkova 4) o celkové výměře 63,82 m2 

mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a paní Yvonou Krcánkovou, místem podnikání 

Přerov I-Město, Jarní 3333/3, IČ 40291553, jako nájemcem, ke dni 31.8.2017 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 splněno 
 

3090/75/7/2017 

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

majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 156 , p.č. 171 a p.č. 181 vše v k.ú.  

Popovice u Přerova  

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

provozovat vodovod a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti povinného z věcného 

břemene strpět  a umožnit oprávněnému z věcného břemene a jím pověřeným třetím osobám přístup a 

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

rekonstrukce a odstranění vodovodu k tíži pozemků p.č. 156, p.č. 171 a p.č. 181 vše v k.ú. Popovice 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.  

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

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

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

(jako budoucím povinným) ve znění dle přílohy č. 1. Součástí smlouvy bude ujednání, kterým 

statutární město Přerov udělí společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s, se sídlem Přerov, Šířava 

21, IČ: 47674521 jako investorovi právo provést stavbu vodovodu v rámci stavby „Přívodní řad pro 

místní části Vinary z SV Přerov“ na pozemcích p.č. 156, p.č. 171 a p.č. 181 vše v k.ú. Popovice u 

Přerova.  

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 3 let od uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Náklady spojené se zřízením služebnosti hradí 

oprávněný z věcného břemene 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 10. 2017 trvá 
 

3092/75/7/2017 

Smlouva o provedení překládky veřejného osvětlení v k.ú. Dluhonice a k.ú. Předmostí  

Část: 1. 
uzavření smlouvy o  provedení překládky veřejného osvětlení související s realizací stavby „Dálnice 

D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na 

Pankráci 546/56, IČ: 65993390, jako investorem  a statutárním městem Přerov, jako vlastníkem ve 

znění dle přílohy č. 1 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 10. 2017 trvá 

 
 

3098/75/8/2017 
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Vyhlášení dotačních programů pro rok 2018 

Část: 1. 
vyhlásit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační programy ve znění dle přílohy Dotační programy 

statutárního města Přerova pro rok 2018 takto: 

 

 Dotační program na podporu oblasti kultury pro rok 2018 s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na podporu účelu stanoveného v tomto 

dotačním programu činí 1 998 000 Kč, 

 

 Dotační program na podporu oblasti sportu pro rok 2018 s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na podporu účelu stanoveného v tomto 

dotačním programu činí 12 420 000 Kč,  

 

 Dotační program na podporu oblasti volného času pro rok 2018 s tím, že předpokládaný 

objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na podporu účelu stanoveného v 

tomto dotačním programu činí 464 600 Kč,  

 

 Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2018 s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na podporu účelu 

stanoveného v tomto dotačním programu činí 3 891 600 Kč, 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 21. 9. 2017 trvá 
 

3098/75/8/2017 

Vyhlášení dotačních programů pro rok 2018 

Část: 2. 
vyzvat žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 

2018 za těchto podmínek: 

 

• žádosti budou podávány v termínu od 23. 10. 2017 do 3. 11. 2017, 

• místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   

• tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 20. 9. 2017 v Městském informačním centru na 

nám. TGM a na pracovištích: 

- Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11 

Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

- Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště  

Smetanova 7), 750 11 Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti 

sociální a zdravotní. 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 21. 9. 2017 trvá 
 

3099/75/9/2017 

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – výsledek šetření stížnosti    

Část: 2. 
návrh odpovědi panu Petrovi Mikeškovi ve věci postupu ředitelky Základní školy Přerov, Za mlýnem 

1(viz příloha č. 1) 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 splněno 
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3100/75/9/2017 

Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 – realizace projektu z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Část: 1. 
Mateřské škole Píšťalka, Přerov, Máchova 8, realizaci projektu s názvem „MŠ Píšťalka Přerov šablony 

výzva číslo 22“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy „Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ vyhlášeného Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 8. 2017 splněno 

 
 

3101/75/9/2017 

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 splněno 
 

3102/75/9/2017 

Anglicko – česká mateřská škola Daisy – podmínky školního stravování 

Část:  
poskytování školního stravování dětem zapsaným do Anglicko – české mateřské školy Daisy, školská 

právnická osoba, IČ: 05709342, se sídlem Přerov VII - Čekyně, Pod lipami 201/25, 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 VII - Čekyně, Pod lipami 201/25 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 30. 11. 2017 trvá 
 

3103/75/10/2017 

Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, p. o. 

Část:  
s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví Sociálních služeb města Přerova, p. o., Kabelíkova 14a, 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

O: Žouželková Jana, ředitelka Sociálních služeb města Přerova, p.o. 

T: 31. 8. 2017 splněno 
 

3104/75/10/2017 

Senior linka a Řetízek bezpečí 

Část: 2. 
Mgr. Romaně Pospíšilové, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova 

předložit Radě města Přerova k projednání podmínky realizace projektů Senior linka a Řetízek bezpečí 

v Přerově 

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru 

T: 31. 10. 2017 trvá 
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3105/75/10/2017 

Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu – DPS 

Část: 1. 
uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 2 (1+0), o ploše  29,36 m2, v domě 

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

Město,  

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

č. 1), s paní D.N., za nájemné ve výši 1.041 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1,  

na dobu určitou do 31.03.2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu 

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru 

T: 31. 10. 2017 trvá 

 
 

3110/75/11/2017 

Podněty a připomínky z 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Část: 1. 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 30. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova 

O: Puchalský Vladimír, primátor  

T: 15. 9. 2017 splněno 

 
 


