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Seznam úkolů 

78. a 79. schůze Rady města Přerova 

 
3205/78/3/2017 

Opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně 

nežádoucích jevů podle ustanovení § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

Část: 1. 
o podání žádosti o vydání opatření obecné povahy podle ustanovení § 33d zákona č. 111/2006 Sb.,      

o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. – vedoucí odboru 

T: 9. 10. 2017 splněno 

 

3234/79/7/2017 

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

občanské vybavenosti č.p. 675, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 3646/2 v k.ú. Přerov (Na Odpoledni 16) 

Část: 1. 
uzavření nájemní smlouvy na prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 675, příslušné k části obce 

Přerov I - Město, která je součástí pozemku p.č. 3646/2 v k.ú. Přerov (Na Odpoledni 16) o celkové 

výměře 228,10 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a spolkem Karate Přerov 

z.s., se sídlem Přerov I-Město, Neumannova 2620/5, IČ 64989089, jako nájemcem, ve znění dle 

přílohy.  Výše nájemného bude činit 45.620,-Kč/rok (bez DPH), tj. 200,-Kč/m2/rok (dle vnitřního 

předpisu č. 12/2017). Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem 

nájmu bude využití prostor pro výuku japonského bojového umění Karate a pro činnost spolku. 

Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně 

O: Dohnal Miloslav, Ing. - vedoucí odboru 

T: 30. 11. 2017 splněno 
 

3235/79/7/2017 

Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - prostoru sloužícího 

podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 100, příslušné k části obce Přerov XII - 

Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 40) 

Část: 1.  
uzavření smlouvy o výpůjčce na prostor sloužící podnikání v budově občanské vybavenosti č.p. 100, 

příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 7 v k.ú. Žeravice (Na návsi 

40) o výměře 58 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a společností Pekárna Racek 

s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, gen. Štefánika 185/38, IČ 62582178, jako vypůjčitelem, ve znění dle 

přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 3 roky, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 

1.11.2017. Účelem výpůjčky bude využití prostor jako prodejna pečiva, potravinářského a 

nepotravinářského zboží. Náklady na spotřebované energie nebudou vypůjčitelem hrazeny 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 10. 2017 splněno 
 

3238/79/7/2017 

Dohoda ve věci umístění a úhradě nákladů spojených s dočasným odstraněním pergoly a 

stánku  na pozemku p.č. 25/7 v k.ú. Popovice u Přerova  

Část: 1. 
uzavření dohody ve věci umístění a úhradě nákladů spojených s dočasným odstraněním pergoly a 

stánku  na pozemku p.č. 25/7 v k.ú. Popovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov a společností 

Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 ve znění dle přílohy č.1 
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O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 30. 11. 2017 splněno 
 

3239/79/7/2017 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o vykonávání sjednaných činností pro veřejnou zakázku 

„Komunální služby pro statutární město Přerov“ mezi statutárním městem Přerov a 

společností Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Část: 1. 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o vykonávání sjednaných činností pro veřejnou zakázku 

„Komunální služby pro statutární město Přerov“ uzavřené dne 9.9.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

28.12.2012 a dodatku č. 2 ze dne 25.2.2015, mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a 

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

I-Město, 750 02 Přerov, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 1. Dodatkem č. 3 se mění smlouva o 

vykonávání sjednaných činností pro veřejnou zakázku „Komunální služby pro statutární město 

Přerov“ takto: 

a) nejvýše přípustná cena díla za provedení všech požadovaných služeb, která byla v článku 4. Cena    

a podmínky pro směnu sjednané ceny, odst. 4.1. Výše sjednané ceny, bodě 4.1.1. smlouvy sjednána ve 

výši 88.568.357,28 Kč včetně DPH/rok a jejíž aktuální výše činí po navýšení o míru inflace 

98.816.000,- Kč/rok včetně DPH, se mění pro rok 2017 na částku 100.816.000,- Kč, 

b) cena za provozování systému nakládání s komunálním odpadem, která byla rámcově a nezávazně 

stanovena v článku 4. Cena a podmínky pro směnu sjednané ceny, odst. 4.1. Výše sjednané ceny, bodě 

4.1.2., podbodě 4.1.2.1. Provozování systému nakládání s komunálním odpadem smlouvy ve výši 

23.915.357,67 Kč/rok včetně DPH a jejíž aktuální výše činí po navýšení o míru inflace 27.266.000,- 

Kč/rok včetně DPH, se mění pro rok 2017 na částku 29.266.000,- Kč 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 10. 2017 splněno 
 

3241/79/7/2017 

Pasportizace a diagnostika vozovek účelových komunikací v areálu původních 

Přerovských strojíren  - přímé uzavření smlouvy o dílo se spol. PavEx Conlusting s.r.o., 

Brno 

Část: 1. 
přímé uzavření smlouvy o dílo se spol. PavEx Consulting. s.r.o. se sídlem Srbská 53, 612 00 Brno, IČ 

63487624, spočívající v provedení pasportizace a diagnostiky vozovek účelových neveřejných 

komunikací v areálu bývalých Přerovských strojíren. 

Práce spočívají v podrobné vizuální prohlídce se záznamem porušení povrchu vozovky s 

fotodokumentací, měření únosností vozovek  deflektometrem v kroku 20m, zjištění konstrukčních 

vrstev provedením vrtaných hloubkových sond s následným rozborem podloží zeminy.  

Na základě všech zjištěných parametrů bude vypracována závěrečná zpráva  s návrhem oprav vozovek 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 10. 2017 splněno 
 

3242/79/7/2017 

Uzavření dohody o převodu některých práv a povinností z územního souhlasu s 

umístěním stavby 

Část: 1. 
uzavření dohody o  převodu některých  práv a povinností vyplývajících z územního souhlasu č. 

18/2017 vydaného Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, 

Oddělením stavebního úřadu dne 07.02.2017, pod č.j.: MMPr/017503/2017/Wa a to  mezi Statutárním 

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

telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 268/6, 13000 PRAHA 3 - Žižkov, IČ: 

04084063,  jako nabyvatelem, ve znění dle přílohy č.1. 
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Jedná se o postoupení práv a povinností z vydaného územního souhlasu č. 18/2017 s umístěním 

„Stavebního objektu SO 107 - Přeložka podzemního vedení SEK spol. CETIN a.s. v ul. Sportovní v 

Přerově II. – Předmostí“, stavby „Autobusové zastávky v Přerově a v Přerově II – Předmostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 30. 11. 2017 trvá 
 

3247/79/8/2017 

Mateřská škola Přerov, Komenského 25 – realizace projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Část:  
Mateřské škole Přerov, Komenského 25, realizaci projektu s názvem „Vzdělávání pro MŠ 

Komenského“ 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 

T: 31. 10. 2017 splněno 
 

3248/79/9/2017 

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Část: 9. 
uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše  25,87 m2, v domě 

zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2190, příslušném k části obce Přerov I - 

Město, na pozemku parc. č. 4012, v k. ú. Přerov, U Strhance, č. o. 13(vč. zařizovacích předmětů dle 

přílohy č. 9), s paní M.O., za nájemné ve výši 924 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které 

bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou do 30. 04. 2018 s 

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

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 trvá 

 
 

 


