Seznam úkolů 82. schůze Rady města Přerova
3422/82/4/2017
Vnitřní předpis č. ../2017 Postup při uplatnění DPH
Část:
s účinností od 01.01.2018 Vnitřní předpis č. ../2017 "Postup při uplatnění DPH" ve znění dle přílohy
důvodové zprávy

O: Řezáčová Eva, vedoucí odboru
T: 31. 12. 2017

splněno

3423/82/4/2017
Vnitřní předpis č. ..... / 2017 - Příkazové bloky
Část:
Vnitřní předpis č. ..../2017 - Příkazové bloky, ve znění dle přílohy důvodové zprávy

O: Řezáčová Eva, vedoucí odboru
T: 31. 12. 2017
VP byl vydán pod číslem 29/2017

splněno

3464/82/7/2017
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.
nájem pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí
je stavba objekt k bydlení č.p. 1573 příslušná k části obce Přerov I-Město a movitých věcí tvořících
vybavení objektu bydlení č.p. 1573 a uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako
pronajímatelem) a společností KPU služby s.r.o., se sídlem Bochoř, Partyzánská 367/58, IČ: 05423635
(jako nájemcem) ve znění dle přílohy č. 1

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

splněno

3464/82/7/2017
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: 2.
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. 2. Předmětem dodatku je
prodloužení doby nájmu do 29.1.2018

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

splněno

3466/82/7/2017
Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1099, p.č.
1100, p.č. 1218, p.č. 1227, p.č. 1249, p.č. 1313, p.č. 1405, p.č. 1541 a p.č. 1632 vše v k.ú.
Dluhonice
Část: 1.
uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 14.6.2017 uzavřené mezi statutárním městem
Přerov, jako propachtovatelem a ZS Pobečví a.s., se sídlem Rokytnice č.p. 460, IČ: 25360485, jako
pachtýřem ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem se s účinností od 1.1.2018 z předmětu nájmu vyjímají

1/6
Sestava vytvořena dne 12.1.2018 v 13:13:20

pozemky p.č. 1099 a p.č. 1100 oba v k.ú. Dluhonice

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

splněno

3467/82/7/2017
Dodatek č. 16 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a společností
Technické služby města Přerova, s.r.o. na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví
statutárního města Přerova
Část: 1.
uzavření dodatku č. 16 k nájemní smlouvě na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Přerova, kterou dne 1.9.2009 uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov, jako
nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.6.2010, dodatku č. 3 ze dne
26.11.2010, dodatku č. 4 ze dne 30.9.2010, dodatku č. 5 ze dne 8.4.2011, dodatku č. 6 ze dne
24.11.2011, dodatku č. 7 ze dne 26.4.2012, dodatku č. 8 ze dne 19.6.2012, dodatku č. 9 ze dne
18.6.2013, dodatku č. 10 ze dne 7.3.2014, dodatku č. 11 ze dne 19.5.2014, dodatku č. 12 ze dne
31.10.2014, dodatku č. 13 ze dne 13.4.2015, dodatku č. 14 ze dne 21.10.2015 a dodatku č. 15 ze dne
28.8.2017, ve znění přílohy č. 1. Dodatkem č. 16 k nájemní smlouvě se z předmětu nájmu vypouští
zpětně ke dni 7.11.2017 prostor sloužící podnikání, který je označen v čl. I odst. 1 bodě 1.8. nájemní
smlouvy (Útulek pro zvířata, vše v k.ú. Přerov) jako „část nebytových prostor o výměře 10,6 m2 v
budově č.p. 3187, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 6604/2 v k.ú.
Přerov“. Dodatkem č. 16 k nájemní smlouvě se mění výše nájemného tak, že namísto původní výše
3.082.644,- Kč/rok navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude nájemné nově činit 3.080.524,- Kč/rok navýšených o
DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Obsahem dodatku č. 16 k nájemní smlouvě je dále závazek pronajímatele vrátit nájemci
přeplatek nájemného za dobu od 7.11.2017 do 31.12.2017 ve výši 319,45 Kč navýšených o DPH v
příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Dodatek č. 16 k nájemní smlouvě nabývá účinnosti dnem 1.1.2018

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

splněno

3469/82/7/2017
Podnájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – stavby občanského
vybavení č.p. 2857 (U Hřbitova 1), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je
součástí pozemku p.č. 1873/8 v k.ú. Přerov
Část:
s přenecháním stavby občanského vybavení č.p. 2857 (U Hřbitova 1), příslušné k části obce Přerov IMěsto, která je součástí pozemku p.č. 1873/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1320 m2 v k.ú.
Přerov a která je pronajata společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem
Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, do podnájmu společnosti Pohřební služba Přerov,
s.r.o., IČ 01925920, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za účelem využití
budovy k provozování pohřební služby

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

splněno

3472/82/7/2017
Smlouva o zajištění realizace a převzatí vyvolané investice stavbou "I/55 Přerov, průtah
centrem, I. etapa"
Část: 1.
uzavření smlouvy o zajištění realizace a převzetí vyvolané investice stavbou „I/55, průtah centrem, I.
etapa“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390 a
statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy č.1
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O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru
T: 28. 2. 2018

trvá

3473/82/7/2017
Přijetí peněžitého daru účelově určeného na opravu dětského dopravního hřiště v areálu
Střediska volného času ATLAS a BIOS, ve vlastnictví statutárního města Přerova.
Část: 1.
přijetí peněžitého daru poskytnutého Technickými službami města Přerova s. r. o., ve výši 415.000,Kč, účelově určeného na opravu dětského dopravního hřiště v areálu Střediska volného času ATLAS a
BIOS, Žižkova 12, Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerova a uzavření darovací smlouvy dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve smyslu § 19 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru
T: 22. 12. 2017

splněno

3478/82/7/2017
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 6051 v k.ú. Přerov „BYTOVÝ DŮM – STAVEBNÍ ÚPRAVY-vjezd a přístupový chodník“
Část: 1.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 6051 o výměře 15158 m2 (ostatní plocha –
ostatní komunikace) v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Přerov I-Město,
Bratrská 709/34, PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a spol. Anglický Resort investment s.r.o., se
sídlem V Šáreckém údolí 2586/37a, Dejvice, 164 00 Praha 6 IČ: 04033736, jako stavebníkem, ve
znění dle přílohy č.1.
Jedná se o stavbu vjezdu k plánované stavbě parkoviště a přístupového chodníku k plánované stavební
úpravě stávající administrativní budovy na bytový dům na ul. Kojetínská v Přerově

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru
T: 31. 1. 2018

trvá

3479/82/8/2017
Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018
Část: 1.
v souladu s doporučením Komise cestovního ruchu a kultury schválit vyřazení z „Dotačního programu
na podporu oblasti kultury pro rok 2018“ žádosti subjektů Občanská společnost DSi, z. s. s ev. č.
DKU-033/2018, Dechový orchestr Haná Přerov, z. s. s ev. č. DKU-034/2018, dále subjektu Letci
Přerov – generála Karla Janouška, z.s. s ev. č. DKU-035/2018, KORNET MUSIC, z.s. s ev.č. DKU036/2018, KORNET, z. s. s ev. č. DKU-037/2018 a také subjektu Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek s ev. č. DKU-038/2018, jejichž žadatelé nesplnili
podmínky „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2018“ – nemají sídlo v Přerově

O: Novotná Daniela, vedoucí odboru
T: 31. 3. 2018

trvá

3479/82/8/2017
Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018
Část: 2.
schválit vyřazení žádosti subjektu Děti a příroda z.s. s ev.č. DVČ-040/18 z „Dotačního programu na
podporu oblasti volného času pro rok 2018“ z důvodu nesplnění podmínky dotačního programu –
nemá sídlo ani působnost v Přerově

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru
T: 31. 3. 2018
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trvá

3479/82/8/2017
Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018
Část: 3.
schválit nevyřazení žádosti subjektu Fitness AVE Přerov z.s. s ev. č. DSP-096/18 z „Dotačního
programu na podporu oblasti sportu pro rok 2018“ z důvodu porušení rozpočtové kázně u dotace
poskytnuté v roce 2016

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru
T: 31. 3. 2018

trvá

3479/82/8/2017
Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018
Část: 4.
schválit poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v
oblasti:
a) kultura ve výši 1 998 000 Kč,
b) sport ve výši 12 420 000 Kč,
c) volný čas ve výši 369 500 Kč,
d) sociální a zdravotní ve výši 3 891 600 Kč,
za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018 Zastupitelstvem města
Přerova.
Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v jednotlivých
oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy.
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního
programu statutárního města Přerova pro rok 2018.
Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem
Přerov a subjektem Fitness AVE Přerov z.s., IČ: 66743117, se sídlem Nádražní 2810/2, Přerov IMěsto, 750 02 Přerov na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let z „Dotačního programu na
podporu oblasti sportu pro rok 2018“ bude uskutečněno pouze v případě, že jmenovanému spolku
bude orgány města prominut následně vyměřený odvod za porušení rozpočtové kázně a souvisejícího
penále nebo odvod za porušení rozpočtové kázně
a související penále spolek uhradí

O: Novotná Daniela, vedoucí odboru; Pospíšilová Romana, vedoucí odboru
T: 31. 3. 2018

trvá

3479/82/8/2017
Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018
Část: 7.
použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotací z Dotačních programů statutárního města pro
rok 2018 v souladu s podmínkami stanovenými ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace

O: Novotná Daniela, vedoucí odboru; Pospíšilová Romana, vedoucí odboru
T: 31. 3. 2018

trvá

3480/82/9/2017
Základní škola Přerov, Trávník 27 – realizace projektu Národního programu Životní
prostředí
Část: 1.
Základní škole Přerov, Trávník 27, zastoupené ředitelkou Mgr. Kamilou Burianovou, podání žádosti o
poskytnutí podpory do Výzvy č. 16/2017 Ministerstva životního prostředí, dle podmínek Národního
programu Životního prostředí. Předmětem podpory jsou úpravy venkovních areálů a pozemků
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základních škol a podpora výuky ve venkovním prostředí

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru
T: 31. 12. 2018

splněno

3480/82/9/2017
Základní škola Přerov, Trávník 27 – realizace projektu Národního programu Životní
prostředí
Část: 2.
záměr spolufinancování projektu zpracovaného příspěvkovou organizací Základní škola Přerov,
Trávník 27 v maximální výši 100.000,- Kč, a to pod podmínkou získání finanční podpory do Výzvy č.
16/2017 Ministerstva životního prostředí. Případné spolufinancování bude nárokováno v rámci
přípravy rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2019

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru
T: 31. 12. 2018

splněno

3481/82/9/2017
Záměr prodloužení smlouvy o nájmu a výpůjčce se Soukromou základní školou
Část:
záměr statutárního města Přerova na prodloužení doby nájmu dle smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo
SML/363/2012, jejímž předmětem jsou nájem objektu k bydlení č.p. 2216, příslušný k části obce
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4575/1 (Přerov, Máchova 3), pozemek p.č. 4576 zahrada o
výměře 430 m2, vše v k.ú. Přerov, movité věci specifikované v předávacím protokolu uvedeném v
článku IV. odst. 1 této smlouvy a výpůjčka pozemku p.č. 4575/1 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 307 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a půjčitelem a
společností Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov,
Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako nájemcem a vypůjčitelem.
Dodatek smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo SML/363/2012 bude uzavřen na dobu určitou od 01. 09.
2018 do 31. 08. 2019. Účelem nájmu a výpůjčky bude provozování základní školy

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru
T: 31. 1. 2018

trvá

3482/82/9/2017
Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 příspěvkových
organizací zřízených statutárním městem Přerov
Část:
schvaluje rozpočty – plány výnosů a nákladů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem
na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem
Přerov na roky 2019 - 2020 v souladu s § 28 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky schválení rozpočtu Statutárního
města Přerova pro rok 2018 a jeho střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 -2020

O: Novotná Daniela, vedoucí odboru; Pospíšilová Romana, vedoucí odboru
T: 31. 12. 2017

splněno

3483/82/9/2017
Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem
Část:
s přijetím peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy J. A.
Komenského a Mateřská školy, Přerov-Předmostí, Hranická 14 a Základní školy Přerov, Trávník 27,
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příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru
T: 31. 12. 2017

splněno

3484/82/10/2017
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (2+2), o ploše 70,71 m2, v domě č. p. 2309, příslušném k části
obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 793,v k. ú. Přerov, Kojetínská, č. o. 5 (vč. zařizovacích
předmětů dle přílohy č. 1), s paní S.K., za nájemné ve výši 3 530 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích
předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do
31. 03. 2018 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s
užíváním bytu

O: Dohnal Miloslav, vedoucí odboru
T: 28. 2. 2018

trvá

3485/82/10/2017
Sociální služby města Přerova, p. o. – úplatný převod osobního automobilu
Část: 2.
s úplatným převodem 1 ks skříňového, nákladního vozidla Ford TRANZIT 260 S, registrační značka
3M7 5096 za cenu 16.000,- Kč z vlastnictví Sociálních služeb města Přerova, p. o., do vlastnictví
jiných osob

O: Žouželková Jana, ředitelka Sociálních služeb města Přerova, p.o.
T: 31. 3. 2018

trvá

3486/82/10/2017
Přijetí nepeněžitého daru pro Sociální služby města Přerova, p. o.
Část:
s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví Sociálních služeb města Přerova, p. o., Kabelíkova 14a,
Přerov, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů

O: Žouželková Jana, ředitelka Sociálních služeb města Přerova, p.o.
T: 31. 12. 2017
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splněno

