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Seznam úkolů 

76. a 77. schůze Rady města Přerova 

 
3132/76/7/2017 

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

majetku statutárního města Přerova – p.č. 51/7, p.č. 208/1 a p.č. 548/1, vše  v k.ú. 

Kozlovice  u  Přerova 

Část: 2. 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „VPIC-Kozlovice-chodníky SO-403 veřejná síť 

elektronických komunikací – přeložka a ochrana stávajících metalických sdělovacích kabelů“, na 

pozemcích – p.č. 51/7, p.č. 208/1 a p.č. 548/1, vše  v k.ú. Kozlovice  u  Přerova, mezi statutárním 

městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 

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

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 31. 10. 2017 splněno 
 

3133/76/7/2017 

Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch 

statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 471 v k.ú. Penčice, p.č. 664 v k.ú. 

Penčičky a p.č. 914 v k.ú. Čekyně 

Část: 1. 
nájem částí pozemků p.č. 471 vodní plocha o výměře cca 54 m2 v k.ú. Penčice,  p.č. 664 vodní plocha 

o výměře cca 69 m2 v k.ú. Penčičky a p.č. 914 vodní plocha o výměře cca 14 m2 v k.ú. Čekyně 

statutárním městem Přerov za účelem umístění stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“, zřízení 

věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti 

zřídit a provozovat kanalizaci 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 této kanalizace k tíži 

pozemků p.č. 471 v k.ú. Penčice, p.č. 664 v k.ú. Penčičky a p.č. 914 v k.ú. Čekyně v majetku Povodí 

Moravy s.p. , se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ: 70890013 a to ve prospěch statutárního města 

Přerova a uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o 

právu provést stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ mezi Povodím Moravy s.p., se sídlem 

Brno, Dřevařská 932/11, IČ: 70890013, jako pronajímatelem či budoucím povinným a statutárním 

městem Přerov, jako nájemcem či budoucím oprávněným ve znění dle přílohy č. 1 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 31. 10. 2017 splněno 
 

3135/76/7/2017 

Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov a provozovatelem kolektivního systému Asekol a.s. 

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

na usnesení včetně podpisu 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 30. 9. 2017 splněno 
 

3140/76/8/2017 

Základní škola Přerov, Trávník 27 – zadání projektové dokumentace na rekonstrukci 

rozvodů   

Část: 1. 
přímé uzavření smlouvy o dílo ke zpracování všech stupňů dokumentace na akci „Rekonstrukce 
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rozvodů ústředního vytápění, vody a odpadů na ZŠ Přerov, Trávník 27“ mezi statutárním městem 

Přerov a Michalem Pospíšilem, Tučín 148, PSČ 751 16 Želatovice, IČ: 65912535, DIČ: 

CZ7404195678 

O:  Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí Odboru sociálních věcí a školství;  

      Pinkasová Ivana, Ing. – vedoucí Odboru řízení projektů a investic 

T: 31. 12. 2017 trvá 
 

3141/76/8/2017 

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 – realizace projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Část:  
Mateřské škole Přerov, U tenisu 2, realizaci projektu s názvem „MŠ U tenisu 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, Mgr. - vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 15. 9. 2017 splněno 

 
3156/77/5/2017 

Oprava chodníku a cyklostezky v tzv. Rybářské aleji 

Část:  
Odboru správy majetku a komunálních služeb předložit návrh opravy povrchu chodníku a cyklostezky 

v tzv. Rybářské aleji dle důvodové zprávy 

O: – Dohnal Miloslav, Ing. vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 31. 10. 2017 trvá 

Jedná se s Povodím Moravy o způsobu realizace cyklostezky. 
 

3158/77/6/2017 

Parkoviště v ulici Kabelíkova v Přerově 

Část: 2 
odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování všech potřebných projektových dokumentací v 

rozsahu, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby, včetně vydání 

příslušných rozhodnutí a posudků pro povolení stavby parkoviště v ulici Kabelíkova v Přerově za 

podmínky zajištění finančního krytí 

O: Pinkasová Ivana, Ing. - vedoucí Odboru řízení projektů a investic 

T: 31. 3. 2018 trvá 
 

3175/77/7/2017 

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: 1. 
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 od 

30.9.2017 do 30.9.2020, za nájemné ve výši 81.389,- Kč/rok (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, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 
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T: 30. 9. 2017 splněno 
 

3176/77/7/2017 

Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – prostor 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 nájemní smlouvy na prostor 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) o celkové výměře 

151,68 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a o.p.s.  AJORODINKA mateřská 

škola, se sídlem Přerov I-Město, Želatovská 12, IČ 02590425, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. 

Nájem bude uzavřen na dobu určitou, s účinností od 2.10.2017 do 31.1.2018. Výše nájemného bude 

činit 1.203,-Kč (bez DPH). Účelem nájmu bude využití prostoru k provozování dětské skupiny, 

volnočasových a výchovně-vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi, k poskytování sociálně-právní 

ochrany dětí a mládeže na základě pověření Krajského úřadu Olomouckého kraje. Náklady na 

spotřebované energie budou hrazeny samostatně 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 31. 10. 2017 splněno 
 

3177/77/7/2017 

Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků v k.ú. 

Přerov v souvislosti s realizací stavby „Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa“ 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 

712/20 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 73 m2, p.č. 807/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 766 

m2, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, části pozemku p.č. 807/3 (ostatní plocha – manipulační 

plocha) o výměře 41 m2, p.č. 807/4 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 56 m2, části pozemku p.č. 

808/1 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 16 m2, p.č. 892/6 (zastavěná plocha a nádvoří – společný 

dvůr) o výměře 305 m2, p.č. 892/12 (zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr) o výměře 94 m2, 

části pozemku p.č. 1019/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1158 m2, části pozemku 

p.č. 1019/14 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1286 m2, p.č. 1019/15 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře 70 m2, p.č. 1019/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 

251 m2, části pozemku p.č. 1019/26 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 483 m2, části 

pozemku p.č. 1019/27 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 661 m2, p.č. 1019/28 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) o výměře 109 m2, části pozemku p.č. 1037/1 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 24 m2, části pozemku p.č. 1037/3 (ostatní plocha – manipulační plocha) 

o výměře 62 m2, p.č. 1038/3 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 30 m2, části pozemku p.č. 1038/4 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 79 m2, p.č. 1038/6 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 10 m2, části pozemku p.č. 1042/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 

výměře 1490 m2, p.č. 1042/3 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 7 m2, části pozemku p.č. 4957/2 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1321 m2, části pozemku p.č. 4957/3 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře 266 m2, části pozemku p.č. 4963 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 

o výměře 24 m2, části pozemku p.č. 4964/4 (ostatní plocha – silnice) o výměře 183 m2, části pozemku 

p.č. 4969/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 166 m2, části pozemku p.č. 4977 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) o výměře 74 m2, části pozemku p.č. 5035/1 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 279 m2, části pozemku p.č. 5036/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 

výměře 223 m2, části pozemku p.č. 5036/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 229 m2, 

p.č. 7289/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 593 m2, p.č. 7289/2 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře 164 m2, p.č. 7289/5 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 17 m2, p.č. 

7289/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 92 m2, p.č. 7289/7 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 4 m2, p.č. 7289/8 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 86 m2, p.č. 

7289/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 3398 m2, p.č. 7289/10 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 57 m2, p.č. 7289/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 37 m2, p.č. 
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7289/12 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 41 m2, p.č. 7289/13 (ostatní plocha – silnice) 

o výměře 56 m2, p.č. 7289/14 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 271 m2, p.č. 7289/15 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 13 m2, p.č. 7289/33 (ostatní plocha – manipulační 

plocha) o výměře 354 m2, p.č. 7289/34 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 87 m2, p.č. 

7289/35 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2 m2, p.č. 7289/36 (ostatní plocha – jiná 

plocha) o výměře 25 m2, p.č. 7289/48 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 79 m2, p.č. 

7289/50 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 57 m2, p.č. 7289/51 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 130 m2, p.č. 7289/52 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 118 m2, 

p.č. 7289/58 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 25 m2, p.č. 7289/59 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře 22 m2, p.č. 7289/60 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 

148 m2 a p.č. 7289/61 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 91 m2, vše v k.ú. Přerov, mezi 

statutárním městem Přerov jako půjčitelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem 

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, jako vypůjčitelem, ve znění dle přílohy č. 1. Smlouva o výpůjčce 

bude uzavřena na dobu určitou po dobu realizace stavby silnice „I/55 Přerov – průtah centrem, 1. 

etapa“. Účelem výpůjčky bude využití předmětu výpůjčky k dočasnému a trvalému záboru přeložky 

silnice I/55 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 31. 10. 2017 splněno 
 

3183/77/8/2017 

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – realizace projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Část:  
Základní škole Přerov, Za mlýnem 1, realizaci projektu s názvem „ZŠ Za mlýnem 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, Mgr. - vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 30. 9. 2017 splněno 
 

3184/77/8/2017 

Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním 

městem Přerovem   

Část:  
s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Základní školy Přerov, Trávník 27, 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, Mgr. - vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 30. 9. 2017 splněno 
 

3185/77/8/2017 

Žádost o poskytnutí dotace – Veslařský klub Přerov, z.s. 

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

statutárním městem Přerov a subjektem Veslařský klub Přerov, z. s., IČ: 64601749, se sídlem 

Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s 

organizací akce „Přerove, zavesluj si!“, která se uskutečnila ve dnech 1. - 4. září 2017 v Přerově. 

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

statutárního města Přerova pro rok 2017 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 30. 9. 2017 splněno 
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3186/77/8/2017 

Žádost o poskytnutí dotace – J.V. 

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

statutárním městem Přerov a panem J.V., na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí výše 

jmenovaného na mezinárodní soutěži BREAK THE FLOOR, která se uskuteční v říjnu 2017 v 

Brazílii. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2017 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 30. 9. 2017 splněno 
 

3187/77/9/2017 

Změna úhrad za poskytnutou sociální službu střediskem Sociálních služeb města 

Přerova, p. o.  Pečovatelská služba. 

Část:  
Úhrady služeb pečovatelské služby poskytované střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – 

Pečovatelská služba dle přílohy, a to s účinností od 1. 10. 2017 

O: Žouželková Jana, Bc. – ředitelka Sociálních služeb města Přerova 

T: 1. 10. 2017 splněno 
 

3188/77/9/2017 

Změna úhrad za poskytnutou sociální službu denního stacionáře a osobní asistence 

střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Denní pobyt. 

Část:  
Úhrady služeb denního stacionáře a osobní asistence poskytovaných střediskem Sociálních služeb 

města Přerova, p. o. – Denní pobyt dle přílohy, a to s účinností od 01.10.201 

O: Žouželková Jana – ředitelka Sociálních služeb města Přerova 

T: 1. 10. 2017 splněno 
 

3189/77/9/2017 

Senior taxi Přerov 

Část: 2. 
pokračování služby Senior taxi v Přerově prostřednictvím zaměstnance statutárního města Přerova 

zařazeného do Magistrátu města Přerov 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí Odboru sociálních věcí a školství,  

      Karola Petr, Mgr. - vedoucí Odboru vnitřní správy 

T: průběžně trvá 
 

3190/77/9/2017 

Veřejná sbírka pod vánočním stromem 

Část:  
s konáním veřejné sbírky na území města Přerova ve prospěch subjektu Sociální služby města Přerova 

p.o.,  středisko Denní pobyt, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I - Město, Purkyňova 16, IČ 49558854 a  

to formou pokladničky umístěné pod vánočním stromem  v termínu od 24.11.2017 do 3.1.2018. Čistý 

výtěžek sbírky bude určen na pořízení elektronických knih a relaxačního polohovacího masážního 

křesla 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 24. 11. 2017 trvá 
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3191/77/9/2017 

Žádost o dotaci – Charita Prostějov  

Část: 1. 
schválit poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Charita Prostějov, IČ 44159854, se sídlem 

Martinákova 3104/9, 796 01 Prostějov, na „Poskytování odlehčovací služby uživatelům s trvalým 

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

dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. -  vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 30. 11. 2017 trvá 
 

3192/77/9/2017 

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Část: 1. 
uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 29,14 m2, v domě č. p. 2491, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/9,v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích 

předmětů dle přílohy č. 1), s paní Y.Ch., za nájemné ve výši 1.454 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 

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

do 31. 12. 2017 s možností prodloužení. Další prodloužení je možné za předpokladu bezdlužnosti vůči 

městu Přerov. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

T: 30. 11. 2017 splněno 

 
 

3193/77/10/2017 

Pracovní skupina pro tvorbu strategie budoucího rozvoje MAN v rámci rozvoje 

projektu IOP09 

Část: 3. 
předsedovi pracovní skupiny Ing. Kohoutovi předložit návrh možností rozvoje metropolitní sít 

O: Kohout Jiří, Ing. – člen Rady města Přerova 

T: 31. 1. 2018 trvá 

 
 

3201/77/10/2017 

Prohlídka protidrogového vlaku 

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 92.400 Kč. Znění smlouvy je přílohou důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. - vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

T: 30. 9. 2017 splněno 
 

3202/77/10/2017 

Podněty a připomínky z 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Část: 1. 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 31. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova 

O: Puchalský Vladimír, Mgr. - primátor 

T: 13. 10. 2017 splněno 
 


