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Seznam úkolů z 80. a 81. schůze Rady města Přerova 

 
3300/80/7/2017 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku statutárního města 

Přerova  p.č.  101/5 a p.č. 101/6 oba v k.ú. Újezdec u  Přerova 

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

provozovat součást distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení NN,  včetně případné 

rekonstrukce  a odstranění podzemního kabelového vedení   k tíži pozemků  p.č. 101/5 a p.č. 101/6,  

oba  v k.ú. Újezdec u Přerova, v rozsahu dle geometrického plánu č. 635-55/2016,  a to ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035. 

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. 5963-5/2017, ve výši 5.923,- Kč, která bude 

navýšena o příslušnou DPH, ve znění dle přílohy č.1. Oprávněný z věcného břemene – služebnosti 

uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a uhradí  náklady spojené s 

vypracováním znaleckého posudku a  správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 30. 11. 2017 splněno 
 

3302/80/7/2017 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti, uzavřené  mezi statutárním městem Přerov a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,  

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 528/7, p.č. 

571/2 , oba v k.ú. Předmostí    

Část: 1. 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích p.č. 528/7, p.č. 

571/2, oba v k.ú. Předmostí, která byla uzavřena  dne 17.2.2017 mezi  statutárním městem Přerov jako 

budoucím povinným  ze služebnosti a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-, 405 

02 Děčín, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným ze služebnosti. Obsahem dodatku č. 1 je změna 

trasy kabelového vedení NN na p.č. 528/7 v k.ú. Předmostí a umístění rozpojovací skříně SR 601 na 

p.č. 571/2 v k.ú. Předmostí, dle přílohy 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 10. 11. 2017 splněno 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

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

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 17 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví pana In. V.P. 

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem Ing. V.P. (jako budoucím povinným) a  

statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 1. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 
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příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

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

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 915 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve společném jmění manželů V. a S.Š. 

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi manželi V. a   S.Š. (jako budoucím povinným) a  

statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 2. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 3. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 919 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve spoluvlastnictví pana J.H.  k id ½ a statutárního města 

Přerova k id ½.   

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem J.H. a statutárním městem Přerov (jako 

budoucím povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle 

přílohy č. 3. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 
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Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 4. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 864 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve spoluvlastnictví paní M.H.  k id ½ a paní A.V.  k id 1/2.  

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi paní M.H.  a paní A.V.   (jako budoucím povinným) a  

statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 4. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 5. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 728 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve spoluvlastnictví pana V.P.  k  id ½ a paní P.P.   k id ½.  

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem V.P. a paní P.P. (jako budoucím povinným) a  

statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 5. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 
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3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 6. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 595 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví pana M.H. 

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem M.H. (jako budoucím povinným) a  statutárním 

městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 6. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 7. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 599 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve společném jmění  manželů  K.S.   a  R.S.  

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi manželi  K.S.  a  R.S. (jako budoucím povinným) a  

statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 7. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 8. 
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zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 261 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví společnosti Franco Real Estates, 

s.r.o., se sídlem Praha 7 – Troja, Trojská 629/116, IČ: 05658888.   

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi společností Franco Real Estates, s.r.o., se sídlem Praha 7 

– Troja, Trojská 629/116, IČ: 05658888 (jako budoucím povinným) a  statutárním městem Přerovem 

(jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 8. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 9. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 417 zastavená plocha a nádvoří v k.ú. Čekyně, ve společném jmění manželů  K. a  A.O.  k id ½, 

pana A.O.   k id 4/10 a paní I.O.  k id 1/10.  

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi manželi  K.  a  A.O. , panem A.O.   a paní I.O.   (jako 

budoucím povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle 

přílohy č. 9. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 10. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
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provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 724 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve spoluvlastnictví Zemědělského družstva Kokory, se sídlem 

Kokory 381, IČ: 00149225 k id ½.  

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Zemědělským družstvem Kokory, se sídlem Kokory 

381, IČ: 00149225  (jako budoucím povinným) a  statutárním městem Přerovem (jako budoucím 

oprávněným) ve znění dle přílohy č. 10. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 11. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 256 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví pana Ing. B.S. 

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem Ing. B.S. (jako budoucím povinným) a  

statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 11. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 12. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 
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p.č. 591 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví pana P.D. 

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem P.D. (jako budoucím povinným) a  statutárním 

městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 12. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 13. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 739 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví paní B.H. 

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi paní B.H.  (jako budoucím povinným) a  statutárním 

městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 13. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 14. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 725 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví pana P.Z. 

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem P.Z. (jako budoucím povinným) a statutárním 
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městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 14. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 15. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 856 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví pana K.M. 

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem K.M. (jako budoucím povinným) a  statutárním 

městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 15. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 16. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 601 trvalý travní porost v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví paní Z.M. 

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi paní Z.M. (jako budoucím povinným) a  statutárním 

městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 16. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 
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Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 17. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku p.č. 211 ostatní 

plocha v k.ú. Penčice, ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, se sídlem Přerov, 

Kratochvílova 128/41. 

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Stavebním bytovým družstvem Přerov, se sídlem 

Přerov, Kratochvílova 128/41 (jako budoucím povinným) a statutárním městem Přerovem (jako 

budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 17. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 18. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 98 zahrada v k.ú. Penčice, ve vlastnictví paní I.Š. 

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi paní I.Š. (jako budoucím povinným) a  statutárním 

městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 18. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 
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T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 19. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemků 

p.č. 214 zahrada a p.č. 215 zahrada oba v k.ú. Penčice, ve vlastnictví pana J.K. 

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem J.K. (jako budoucím povinným) a  statutárním 

městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 19. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 20. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 852 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví pana J.O. 

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem J.O. (jako budoucím povinným) a  statutárním 

městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 20. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 
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Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 21. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 860 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví paní P.L. 

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi paní P.L. (jako budoucím povinným) a  statutárním 

městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 21. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 22. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 742 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve společném jmění manželů M.  a  K.V. 

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi manželi M.  a  K.V. (jako budoucím povinným) a  

statutárním městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 22. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 23. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 
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p.č. 749 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví pana A.L. 

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem A.L. (jako budoucím povinným) a  statutárním 

městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 23. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 24. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 587 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví paní D.Z. 

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi paní D.Z. (jako budoucím povinným) a  statutárním 

městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 24. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 25. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 598 ostatní plocha v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví pana A.M. 

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi panem A.M. (jako budoucím povinným) a  statutárním 
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městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 25. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 26. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 438 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví paní M.K. 

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

břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi paní M.K. (jako budoucím povinným) a  statutárním 

městem Přerovem (jako budoucím oprávněným). 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3303/80/7/2017 

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků v k.ú. 

Čekyně a v k.ú. Penčice pro stavbu „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ 

Část: 27. 
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 

provozovat kanalizaci a s tím spojené omezení spočívající  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 kanalizace k  tíži pozemku 

p.č. 634 trvalý travní porost v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví pana I.T. 

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 panem I.T. (jako budoucím povinným) a  statutárním 

městem Přerovem (jako budoucím oprávněným) ve znění dle přílohy č. 27. 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“ do 2 měsíců 

ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti k uzavření smlouvy 
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o zřízení věcného břemene – služebnosti budoucímu povinnému z věcného břemene – služebnosti. 

Podklady pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zajistí na své náklady budoucí oprávněný, který 

uhradí také správní poplatek za návrh na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3304/80/7/2017 

Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov a služebnost ve prospěch statutárního 

města Přerova  k tíži pozemku p.č. 435/1 v k.ú.  Vinary u Přerova 

Část: 1. 
nájem části pozemku p.č. 435/1 ostatní plocha o výměře cca  150 m2 v k.ú. Vinary u Přerova 

statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je  provádění stavby „Odstavný pruh na ulici Vinařská 

ve Vinarech“ a zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 

břemene strpět na služebném pozemku odstavný pruh vybudovaný v rámci stavby „Odstavný pruh na 

ulici Vinařská ve Vinarech“ 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 odstavného pruhu k  tíži 

pozemků p.č. 435/1 v k.ú. Vinary u Přerova, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-

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

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

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

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

dle přílohy č. 1. 

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

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

služebnosti a znaleckého posudku na stanovení výše jednorázové úhrady 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 
 

3305/80/7/2017 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1042/6 v k.ú. Přerov v majetku 

fyzické osoby 

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

provozovat podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení  a s tím spojeného omezení, spočívajícího v 

povinnosti povinného 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 kabelového vedení veřejného osvětlení k tíži pozemku p.č. 1042/6 v k.ú. 

Přerov v rozsahu dle geometrického plánu č. 6390-78014/2016, a to ve prospěch Statutárního města 

Přerova, se sídlem Bratrská 34, 750 02 Přerov  IČ 00301825. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi K.Ř., jako povinným z 

věcného břemene – služebnosti a Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 34, 750 02 Přerov IČ 

00301825, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha – Nusle, IČ 65993390, jako 

investorem. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem  č. 

3730-033/2017 ve výši 7.875,- Kč, ve znění dle přílohy č. 1. Investor uhradí povinnému jednorázovou 

úhradu za zřízení věcného břemene, podá návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a uhradí 

správní poplatek za vklad. Investor uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a 

znaleckého posudku 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 8. 12. 2017 splněno 
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3308/80/7/2017 

Smlouva s Českou republikou – Probační a mediační službou o podmínkách užívání 

prostor v budově administrativy č.p. 2015, příslušné k části obce Přerov I-Město, která 

je součástí pozemku p.č. 1239 v k.ú. Přerov (Smetanova 7) a poskytování služeb v 

souvislosti s jejich užíváním  

Část: 1. 
uzavření smlouvy s Českou republikou - Probační a mediační službou, se sídlem Praha 1 - Nové 

Město, Hybernská 1006/18, IČ 70888060, o podmínkách užívání prostoru o výměře 27,30 m2 - 

kanceláře č. 215 situované ve 3. NP v budově administrativy č.p. 2015, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 1239 v k.ú. Přerov (Smetanova 7) a poskytování služeb v 

souvislosti s jejich užíváním, ve znění dle přílohy č. 1 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 30. 11. 2017 splněno 

 
 

3312/80/7/2017 

Uzavření dohody o užívání  místních komunikací ve smyslu § 38, 39 zák. 13/1997 Sb. 

Část: 1. 
uzavření dohody o  užívání   komunikací  ve  smyslu  § 38, 39 zák. č. 13/1997 Sb. a to  mezi 

Statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, IČ: 00301825  

jako vlastníkem komunikací a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 

Praha 4, IČ: 65993390,  jako investor stavby D1, stavby 0137 Přerov –Lipník nad Bečvou ve znění dle 

přílohy č.1. 

Dohodou se dává souhlas vlastníka s užíváním místních a účelových  komunikací staveništní dopravou  

stavby Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou  a  specifikuje se rozsah a podmínky 

užívání těchto komunikací. 

Dohodou se investor zavazuje k uvedení místních komunikací poškozených staveništní dopravou do 

odpovídajícího technického stavu a to po dohodě s vlastníkem 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 trvá 

 
 

3316/80/8/2017 

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 – šetření stížnosti   

Část:  
návrh odpovědi paní L.N. ve věci postupu ředitelky Mateřské školy Přerov, U tenisu 2 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. – vedoucí odboru 

T: 30. 11. 2017 splněno 

 
 

3317/80/8/2017 

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – převod finančních prostředků 

mezi fondy příspěvkové organizace 

Část:  
příspěvkové organizaci Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, převod finančních 

prostředků ve výši 500 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic této organizace 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. – vedoucí odboru 

T: 15. 11. 2017 splněno 
 

3318/80/8/2017 

Daňové odpisy hmotného majetku předaného příspěvkovým organizacím k hospodaření 

Část:  



16/22 

Sestava vytvořena dne 30.11.2017 v 13:05:12 

, že příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem budou uplatňovat daňové odpisy 

hmotného majetku předaného jim k hospodaření,  počínaje rokem 2017, a to v souladu s § 28 odst. 1 

písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Statutární město 

Přerov odpisy z hmotného majetku předaného příspěvkovým organizacím k hospodaření daňově 

neuplatňuje 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. – vedoucí odboru 

T: 15. 11. 2017 splněno 

 
 

3319/80/8/2017 

Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Přerovem   

Část:  
s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Městské knihovny v Přerově, Mateřské školy Přerov, 

Optiky 14 a Základní školy Přerov, Trávník 27, 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, Mgr. – vedoucí odboru 

T: 15. 11. 2017 splněno 

 
 

3321/80/9/2017 

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Část: 8. 
uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+1), o ploše 29,56 m2, v domě 

zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k části obce Přerov I - 

Město, na pozemku parc. č. 5734/10, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť, č. o. 25(vč. zařizovacích předmětů dle 

přílohy č. 8), s panem J.Š., za nájemné ve výši 1.056 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), 

které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 31. 05. 

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

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 1. 2018 splněno 

 
3339/81/4/2017 

Uzavření smlouvy o vkladovém účtu s bonifikací - J&T Banka, a. s. 

Část:  
uzavření smlouvy o vkladovém účtu s bonifikací mezi statutárním městem Přerov a J&T Bankou, a. s., 

se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ 47115378, ve znění dle důvodové zprávy 

O: Řezáčová Eva, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 
 

3342/81/4/2017 

Útulek pro zvířata - změna majitele účtu  

Část: 1) 
schválit uzavření Dohody o postoupení smlouvy o účtu mezi statutárním městem Přerov, Technickými 

službami města Přerova, s. r. o., se sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov, IČ 27841090 a Českou 

spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, ve znění dle přílohy 

č. 1 důvodové zprávy 

O: Řezáčová Eva, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 
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3342/81/4/2017 

Útulek pro zvířata - změna majitele účtu  

Část: 2) 
vydat vnitřní předpis č. .../17, kterým se ruší Vnitřní předpis č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu 

"Útulek pro zvířata" a související vnitřní předpisy, ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

O: Řezáčová Eva, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3347/81/4/2017 

Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s. 

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

návrhu na usnesení včetně jeho podpisu 

O: Řezáčová Eva, Ing. – vedoucí odboru 

T: 29. 12. 2017 splněno 

 
 

3382/81/8/2017 

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

občanské vybavenosti  č.p. 520, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č.  4293/17 v k.ú. Přerov (Sokolská 26) 

Část: 1. 
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 12.10.2009, ve znění dodatků č. 1 až č. 3,   uzavřené 

mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a spolkem Rodinné centrum Sluníčko v Přerově 

z.s., se sídlem Přerov I-Město, Sokolská 520/26, IČ 66743516, na prostor v budově občanské 

vybavenosti č.p. 520, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku  p.č. 4293/17 v 

k.ú. Přerov (Sokolská 26) o celkové výměře 477,24 m2, ve znění dle příloha č. 1.  

 

Dodatek č. 4 bude upravovat: 

1. předmět nájmu. Z původního předmětu nájmu – prostor situovaných v přízemí o výměře  217,93 m2 

a v 1.patře o výměře 259,31 m2 se vyjme prostor situovaný v 1. patře o výměře 259,31 m2. 

2. výši nájemného. Původní výše nájemného – 3.600,-Kč/rok (bez DPH) se upraví na novou výši 

nájemného 1.800,-Kč/rok (bez DPH). 

3. náklady na spotřebované energie. Náklady na spotřebované energie budou upraveny o vyjmuté 

prostory v 1. patře 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 30. 11. 2017 splněno 

 
 

3382/81/8/2017 

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

občanské vybavenosti  č.p. 520, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č.  4293/17 v k.ú. Přerov (Sokolská 26) 

Část: 2. 
uzavření nájemní smlouvy na prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 520, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku  p.č. 4293/17 v k.ú. Přerov (Sokolská 26) o výměře 259,31 

m2 situovaný v 1. patře mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a spolkem 

VLAŠTOVKY z.s., se sídlem Kelč, Komárovice 9, IČ 01559257, jako nájemcem, ve znění dle přílohy 

č. 2. Výše nájemného bude činit 1.800,-Kč/rok (bez DPH). Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s 

výpovědní lhůtou 2 měsíce.  Účelem nájmu bude využití prostoru pro potřeby spolku se zaměřením na 

děti v náhradní rodinné péči, doprovází pěstounské rodiny, poskytuje poradenství, konzultace, 



18/22 

Sestava vytvořena dne 30.11.2017 v 13:05:12 

vzdělávání, prevenci a další služby určené rodině. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny 

samostatně 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 30. 11. 2017 splněno 

 
 

3384/81/8/2017 

Nájem 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. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 24.1.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

22.6.2017 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 30.6.2018 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3385/81/8/2017 

Nájem a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova - dodatek č. 1 k 

nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

Část: 1. 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřené 

dne 22.6.2017 mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 (jako 

pronajímatelem a budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem a budoucím 

oprávněným) ve znění dle přílohy č. 1. 

Dodatkem se rozšiřuje předmět nájmu a rozsah zatížených pozemků o pozemek p.č. 503/1 v k.ú. 

Penčice. V ostatním se ujednání smlouvy nemění 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 
 

3388/81/8/2017 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1042/2 v k.ú. Přerov v majetku 

P.I.K. – plast. s.r.o., Přerov  

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

provozovat podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení  a s tím spojeného omezení, spočívajícího v 

povinnosti povinného 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 kabelového vedení veřejného osvětlení k tíži pozemku p.č. 1042/2 v k.ú. 

Přerov v rozsahu dle geometrického plánu č. 6390-78014/2016, a to ve prospěch Statutárního města 

Přerova, se sídlem Bratrská 34, 750 02 Přerov  IČ 00301825. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi P.I.K.- plast s.r.o., se sídlem 

Denisova 2916/9, 750 02 Přerov, IČ 62361431, jako povinným z věcného břemene – služebnosti a 

Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 34, 750 02 Přerov IČ 00301825, jako oprávněným z 

věcného břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se 

sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha – Nusle, IČ 65993390, jako investorem. Smlouva bude uzavřena 

na dobu neurčitou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.050 ,- Kč 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 
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3389/81/8/2017 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – p.č. 58/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Část: 1. 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, kterou dne 30.1.2017 

uzavřely statutární město Přerov jako budoucí povinný ze služebnosti a společnost ČEZ Distribuce, 

a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, zastoupená na základě 

plné moci evidenční číslo PM/II – 008/2016 ze dne 10.2.2016 společností ENPRO Energo s.r.o., IČ 

28628250, se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupenou na základě pověření ze 

dne 11.2.2016 projektantkou společnosti ENPRO Energo s.r.o. Petrou Skříčkovou,  jako budoucí 

oprávněný ze služebnosti k pozemku p.č. 58/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova, ve znění dle přílohy č. 1. 

Dodatkem č. 1 se nahrazuje čl. I odst. 2 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti textem: 

 

„Budoucí oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že je investorem stavby Přerov, Záhumení 26, R.U. - 

NNv, v jejímž rámci bude na budoucím služebném pozemku umístěn nový jednoduchý betonový sloup 

nadzemního vedení NN (dále jako „předmětná stavba“). Předmětná stavba je zobrazena v situaci 

stavby č. 16-111830-002, která je přílohou této smlouvy.“ 

 

Dodatkem č. 1 se dále nahrazuje čl. III odst. 1 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

textem: 

„Předmětem smlouvy je oboustranný závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu smlouvu o zřízení 

služebnosti, jejímž předmětem bude zřízení služebnosti spočívající v právu budoucího oprávněného ze 

služebnosti zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku betonový sloup nadzemního vedení 

NN a v povinnosti budoucího povinného ze služebnosti strpět a umožnit budoucímu oprávněnému ze 

služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na budoucí služebný pozemek za 

účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění betonového sloupu 

nadzemního vedení NN, a to za podmínek stanovených touto smlouvou. 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 15. 12. 2017 splněno 

 
 

3390/81/8/2017 

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

statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 662 a p.č. 663 oba v k.ú. Penčičky 

Část: 1. 
nájem části pozemku p.č. 662 vodní plocha o výměře cca 61 m2 a  části pozemku p.č. 663 vodní 

plocha o výměře cca 11 m2 oba v k.ú. Penčičky statutárním městem Přerov za účelem umístění stavby 

„Oprava mostu přes potok Olešnice ul. U potoka ev.č. PŘ/PEN M1 v Přerově-Penčicích", zřízení 

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

umístění této stavby a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a 

umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám vstup a vjezd na zatížené nemovitosti, za 

účelem provádění údržby a oprav uvedené stavby, včetně případné rekonstrukce a odstranění této 

stavby k tíži pozemků p.č. 662 a p.č. 663 oba v k.ú. Penčičky  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 „Oprava mostu přes potok Olešnice ul. U potoka, ev. č. PŘ/PEN M1 v Přerově-Penčicích“ 

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 

T: 31. 12. 2017 splněno 
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3391/81/8/2017 

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 – uzavření dodatku č. 1 

Část: 1. 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 

smlouvě o právu provést stavbu 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 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3392/81/8/2017 

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

statutárního města Přerova – k tíži pozemků p.č. 287/2 v k.ú. Lhotka u Přerova a p.č. 

406 v k.ú. Čekyně  

Část: 1. 
nájem částí pozemku p.č. 287/2 vodní plocha o výměře cca 6 m2 v k.ú. Lhotka u Přerova a části 

pozemku p.č. 406 vodní plocha o výměře cca 322 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 pozemku p.č. 287/2 v k.ú.  

Lhotka u Přerova a pozemku p.č. 406 v k.ú. Čekyně v majetku ČR - 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 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3399/81/8/2017 

" PD Autobusová zastávka na ulici Palackého v Přerově "   

Část: 1. 
uzavření smlouvy o dílo ke zpracování všech stupňů dokumentace na akci „Umístění autobusových 

zastávek v ulici Palackého v Přerově“ mezi Statutárním městem Přerovem a PRINTES-ATELIER 

s.r.o., Mostní 11a, PSČ 750 02 Přerov, IČ 25391089, DIČ CZ25391089, ve znění dle přílohy č.1 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 

 
 

3401/81/8/2017 

Realizace stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Hrázi“ 

Část: 1. 
schválit v souvislosti se stavbou „Přerov, převedení části odpadních vod ze sběrače  Z“ (investorem je 

VaK Přerov a.s.)  provést  stavbu „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Hrázi“, spočívající v 

kompletní obnově stávajících stavebně nevyhovujících uličních vpustí, včetně přípojek do nového 

kanalizačního řadu. Dále předláždění stávajícího nefunkčního vodícího dvojřádku z drobné žulové 



21/22 

Sestava vytvořena dne 30.11.2017 v 13:05:12 

kostky a úpravu podkladní vrstvy vozovky (ložná a obrusná živičná vrstva bude hrazena VaK Přerov 

a.s. v rámci jejich stavby) 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 
 

3402/81/8/2017 

Rekonstrukce chodníku ulice Pod Valy  - společný přechod pro pěší a cyklisty, přeložka 

sloupu VO a rozšíření chodníku u městských hradeb. 

Část: 1. 
uzavření smlouvy o dílo se společností ITAKO Development s.r.o. se sídlem Škrobálkova 200/42, 718 

00 Ostrava – Kunčičky, IČ: 28631102, spočívající ve vypracování kompletní projektové dokumentace 

pro vybudování nového společného přechodu pro pěší a cyklisty, přeložku sloupu VO a rozšíření 

chodníku u městských hradeb na  ulici Pod Valy v Přerově 

O: Dohnal Miloslav, Ing. – vedoucí odboru 

T: 31. 12. 2017 splněno 
 

3406/81/9/2017 

Úprava platů ředitelů  

Část:  
s účinností od 1. 12. 2017 úpravu příplatku za vedení ředitelů základních škol zřízených statutárním 

městem Přerovem, dle Vnitřního předpisu č. 2/2007 Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a 

školských zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu 

uvedeném v důvodové zprávě 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. – vedoucí odboru 

T: 30. 11. 2017 splněno 
 

3408/81/9/2017 

Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do vlastnictví 

příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

Část:  
s přijetím peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy Přerov, 

Želatovská 8 a Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14 

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, Mgr. – vedoucí odboru 

T: 30. 11. 2017 splněno 
 

3409/81/9/2017 

Předfinancování výkonu regionálních funkcí Městské knihovny v Přerově  

Část:  
použití části provozního příspěvku statutárního města Přerova na předfinancování výkonu regionálních 

funkcí Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizaci, a to pod podmínkou uzavření smlouvy  

o výkonu regionálních funkcí pro rok 2018 mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a 

Městskou knihovnou v Přerově, příspěvkovou organizací jako příjemcem.  

Výše uvedené předfinancování regionálních funkcí bude ukončeno ihned po připsání smluvně 

vázaných finančních prostředků z Olomouckého kraje na bankovní účet Městské knihovny v Přerově, 

příspěvkové organizace 

O: Cimbálník Pavel, Ing.,   

Pospíšilová Romana, Mgr. – vedoucí odboru 

T: 31. 3. 2018 trvá 
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3410/81/9/2017 

Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny v Přerově 

Část: 1. 
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, z 

prostředků zřizovatele přidělených příspěvkové organizaci na rok 2017 a z fondu odměn příspěvkové 

organizace 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. – vedoucí odboru 

T: 30. 11. 2017 splněno 
 

3410/81/9/2017 

Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny v Přerově 

Část: 2. 
návrh na přiznání odměny řediteli Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace zřízené 

statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměna bude vyplacena v 

rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedené organizaci na rok 2017 

zřizovatelem 

O: Mlčoch Petr, Mgr. - tajemník 

T: 30. 11. 2017 splněno 
 

3411/81/9/2017 

Mateřská škola Přerov – Újezdec – uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou   

Část:  
uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v 2. NP objektu č.p. 89 na pozemku p.č. 451 

v k.ú. Újezdec u Přerova o celkové výměře 77,48 m2 (třída a kuchyňka), včetně společně užívané 

chodby, schodiště, kotelny a sociálního zařízení mezi Mateřskou školou Přerov - Újezdec, Hlavní 61, 

příspěvková organizace jako pronajímatelem a Městskou knihovnou v Přerově, příspěvková 

organizace jako nájemcem. Výše nájemného je specifikována v nájemní smlouvě, která bude uzavřena 

za účelem provozování pobočky městské knihovny v místní části Přerov, Přerov VI – Újezdec na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce (příloha důvodové zprávy) 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. – vedoucí odboru 

T: 15. 12. 2017 splněno 
 

3419/81/11/2017 

Podněty a připomínky z 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Část: 1. 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 33. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova 

O: Puchalský Vladimír, primátor města Přerova 

T: 8. 12. 2017 splněno 

 
 


