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Seznam úkolů

55/4/6/2014
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerov - prostor v objektu 
občanské vybavenosti  č.p. 100, příslušném k části obce Přerov XII - Žeravice,  který je 
součástí pozemku p.č. 7,  zastavěná plocha a nádvoří,  v k.ú. Žeravice (Na návsi 40).
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy dle přílohy na  prostor v objektu občanské vybavenosti  č.p. 100, 
příslušném k části obce Přerov XII - Žeravice,  který je součástí pozemku p.č. 7,  zastavěná plocha a 
nádvoří,  v k.ú. Žeravice (úřadovna Na návsi 40) o výměře 129,6 m2  mezi statutárním městem Přerov, 
jako pronajímatelem a RNDr. Ludmilou Landsmannovou, bytem Přerov XII - Žeravice, Pod Lapačem 
211/19, jako nájemcem.  Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výše 
nájemného bude činit 100,-Kč/1 hodinu užívání. Účelem nájmu bude využití prostor pro cvičení 
Pilates, každé úterý od 18,30 h do 19,30 h, v období září až duben
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2014 splněno

58/4/7/2014
Základní škola Přerov, Trávník 27 - pověření ředitelky základní školy ke komplexnímu 
zajištění realizace veřejné zakázky malého rozsahu
Část: 
Základní školu Přerov, Trávník 27, zastoupenou ředitelkou Mgr. Kamilou Burianovou, komplexním 
zajištěním realizace veřejné zakázky malého rozsahu na ubytovací a stravovací služby v souvislosti s 
organizací lyžařského výcviku v roce 2015 a veřejné zakázky malého rozsahu na ubytovací a 
stravovací služby v souvislosti s organizací školy v přírodě v roce 2015, a to v souladu s vnitřním 
předpisem č. 09/12 vydaným Radou města Přerova - Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu a tvorby registru akcí
O: HRBEK PETR, vedoucí oddělení školství a mládeže
T: 30. 6. 2015 trvá

60/4/8/2014
Domov pro seniory Radkova Lhota - žádost o dotaci
Část: 1.
schválit poskytnutí dotace ve výši 10 500,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Domov pro seniory Radkova 
Lhota, příspěvková organizace, IČ 61985881, Radkova Lhota, č. p. 16, Dřevohostice, PSČ 751 14, 
jako příjemcem dotace, na provoz pobytové sociální služby poskytované uživatelům s trvalým 
pobytem ve městě Přerově v roce 2014, dle důvodové zprávy
O: KAFKOVÁ ANDREA, Vedoucí oddělení sociálních věcí a zdravotnictví
T: 31. 12. 2014 splněno

61/4/8/2014
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS
Část: 2.
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 6, (1+0), o ploše 29,33 m2 v domě zvláštního 
určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku parc. č. 481,482, v k.ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2) 
s paní Jindřiškou Réznerovou, bytem Přerov, Denisova 455/14, za nájemné ve výši 1 040,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
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přílohy č. 2, na dobu určitou do 30.6.2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 1. 2015 splněno

67/4/10/2014
Podnět Rady města
Část: 3.
Odboru sociálních věcí a školství ve spolupráci s Odborem stavebního úřadu a životního prostředí 
poskytnout metodickou pomoc při tvorbě environmentálně zaměřeného výukového programu
O: Odbor sociálních věcí a školství (skupina)
T: 14. 1. 2015 splněno

70/5/3/2014
Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 
Část: 
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy  č. 1 důvodové 
zprávy
O: SEDLÁČKOVÁ OLDŘIŠKA, vedoucí odboru ekonomiky
T: 31. 12. 2014 splněno

76/5/5/2014
Přímé podpory na rok 2015
Část: 28.
schválit poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČ: 40613411, se 
sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 13 - Stodůlky, 158 00 Praha, na realizaci registrované sociální 
služby – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Přerově v roce 2015
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2015 trvá

76/5/5/2014
Přímé podpory na rok 2015
Část: 29.
schválit poskytnutí dotace ve výši 850 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem „Nadační fond Přerovského jazzového festivalu“, IČ 
49558005, se sídlem Přerov, Kratochvílova 1, na náklady spojené s uskutečněním XXXII. 
Československého jazzového festivalu v roce 2015
O: NOVOTNÁ DANIELA, vedoucí odboru Kanceláře primátora
T: 31. 8. 2015 trvá
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76/5/5/2014
Přímé podpory na rok 2015
Část: 30.
schválit poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, 
IČ: 00097969, se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, na provoz Záchranné stanice pro živočichy a 
poradenskou a osvětovou činnost v roce 2015,

Body 1-30 jsou zpracovány dle přiložených zásad dotačního programu I – Přímé podpory pro rok 
2015
O: JULIŠ PAVEL, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
T: 31. 8. 2015 trvá

87/5/8/2014
Harmonogram přípravy návrhu koncepce nakládání a využití domovního majetku 
statutárního města Přerova
Část: 2.
vedoucímu odboru správy majetku a komunálních služeb připravit návrh koncepce nakládání a využití 
domovního majetku statutárního města Přerova (bez bytového fondu) v souladu s Harmonogramem 
přípravy návrhu koncepce nakládání a využití domovního majetku statutárního města Přerova dle bodu 
1. tohoto usnesení
O: Oddělení investic a technické správy (skupina)
T: 31. 3. 2015 trvá

88/5/9/2014
Úprava platu ředitelky mateřské školy
Část: 1.
s účinností od 1. 1. 2015 platový postup do vyššího platového stupně paní Marii Hálové, ředitelce 
Mateřské školy Píšťalka, Přerov, Máchova 8 v rozsahu dle důvodové zprávy
O: HRBEK PETR, vedoucí oddělení školství a mládeže
T: 31. 12. 2014 splněno

89/5/9/2014
Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení 
Část: 2.
náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi a vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. 
Romaně Pospíšilové a vedoucímu oddělení školství a mládeže Mgr. Petru Hrbkovi provést v souladu s 
vnitřním předpisem č. 5/2009 „Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřízených 
statutárním městem Přerovem“, ve znění pozdějších předpisů, hodnocení práce níže jmenovaných 
ředitelů příspěvkových organizací:
 paní Bc. Michaely Gálíčkové, ředitelky Mateřské školy Přerov, U tenisu 2,
 paní Bc. Marie Netočné, ředitelky Mateřské školy Přerov, Komenského 25,
 pana Mgr. Miroslava Fryštackého, ředitele Základní školy Přerov, Svisle 13,
 paní Mgr. Boženy Přidalové, ředitelky Základní školy Přerov, Za mlýnem 1.
O: HRBEK PETR, vedoucí oddělení školství a mládeže
T: 31. 12. 2015 trvá
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90/5/9/2014
Odměny ředitelům škol a školských zařízení 
Část: 
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 2014 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje a z 
fondu odměn příspěvkové organizace
O: HRBEK PETR, vedoucí oddělení školství a mládeže
T: 31. 12. 2014 splněno

91/5/9/2014
„Školy v přírodě“ – Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky základních škol 
zřízených statutárním městem Přerovem ve školním roce 2014/2015 
Část: 1.
schválit „Školy v přírodě“ - Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky základních škol zřízených 
statutárním městem Přerovem ve školním roce 2014/2015, včetně podmínek financování tohoto 
projektu. 
Znění projektu, včetně podmínek jeho financování je přílohou důvodové zprávy
O: HRBEK PETR, vedoucí oddělení školství a mládeže
T: 30. 6. 2015 trvá

91/5/9/2014
„Školy v přírodě“ – Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky základních škol 
zřízených statutárním městem Přerovem ve školním roce 2014/2015 
Část: 2.
schválit předfinancování části nákladů škol v přírodě – zotavovacích pobytů uvedených v bodě 1. 
tohoto usnesení ve školním roce 2014/2015 pro žáky z rodin v hmotné nouzi, a to ve výši dávky 
pomoci v hmotné nouzi – mimořádné okamžité pomoci v jednotlivém daném případě. Uvedené 
předfinancování části nákladů škol v přírodě nepřekročí celkovou částku 150 000,- Kč

O: HRBEK PETR, vedoucí oddělení školství a mládeže
T: 30. 6. 2015 trvá

99/5/11/2014
Členství města Přerova ve sdruženích.
Část: 3.
primátorovi odeslat písemné oznámení o vystoupení příslušným orgánům sdružení dle bodu 2 tohoto 
usnesení
O: PUCHALSKÝ VLADIMÍR, Mgr. - primátor
T: 15. 1. 2015 splněno

117/6/6/2014
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova - rodinného domu  
č.p. 228, příslušného k části obce Přerov III - Lověšice,  který je součástí pozemku p.č.st. 
229,  zastavěná plocha a nádvoří,  v k.ú. Lověšice u Přerova (Dělnický dům v 
Lověšicích).
Část: 1.
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uzavření nájemní smlouvy dle přílohy na rodinný dům č.p. 228,   příslušný  k části obce Přerov III -
Lověšice,  který je součástí pozemku p.č.st. 229, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Lověšice u Přerova,  
Dělnický dům v Lověšicích,  mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Lenkou 
Mackovikovou, bytem Přerov III – Lověšice, Mírová 39, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na 
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výše nájemného bude činit 100,-Kč/1 hodinu užívání, ve 
dnech středa od 16 do 20 h, pátek od 17 do 22 h, sobota od 9 do 22 h, neděle od 14 do 20 h. Účelem 
nájmu bude využití prostor ke hře badmintonu.  Ujednáním nájemní smlouvy bude povinnost nájemce, 
že v případě potřeby přednostně umožní využití kulturního domu pro kulturní a společenské akce 
obyvatel místní části Lověšice a pro potřeby StMPr
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 1. 2015 splněno

118/6/6/2014
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - části pozemků p.č. 
2680/21, p.č. 2645/1, p.č. 5307/3, p.č. 2487/3, p.č. 75/1,  p.č. 5198/7 v k.ú. Přerov.
Část: 1.
uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 20.1.1998, ve znění 
dodatků č. 1 až č. 8, na část pozemků p.č. 2680/21 o výměře 8 m2, p.č. 2645/1 o výměře 8 m2, p.č. 
5307/84 o výměře 8 m2, p.č. 2487/3 o výměře 8 m2, p.č. 75/1 o výměře 6 m2 a  p.č. 5198/17 o výměře 
8 m2, vše ost. pl., ost. komunikace, v k.ú. Přerov mezi  statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a společností Tabák Profit s.r.o., se sídlem Olomouc, tř. 17. listopadu 1126/45, IČ 
49610601, jako nájemcem, ke dni 31.12.2014
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2014 splněno

119/6/6/2014
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 
124/102 v objektu bytový dům č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22).
Část: 1. 
uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku č. 124/102, jiný nebytový prostor, v objektu bytový 
dům č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 36, v k.ú. Přerov,  
(Kratochvílova 22 - galerie) o celkové výměře 84,7 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a Mgr. Ivanou Cvikovou, Dis., se sídlem Sviadnov, Svážná 431, IČ 75868881, jako 
nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného 
bude činit  61.335,-Kč/rok (bez DPH), tj. 750,-Kč/m2/rok u hlavní místnosti a 600,-Kč/m2/rok u 
vedlejších místností (dle vnitřního předpisu č. 7/09).  Účelem nájmu bude využití jednotky pro  
provozování výstavní a prodejní  galerie uměleckých děl. Náklady na spotřebované energie budou 
hrazeny samostatně
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2014 splněno

120/6/6/2014
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené mezi statutárním městem 
Přerov a společností Teplo Přerov a.s. k objektu bydlení č.p. 1573 (Velké Novosady 13), 
příslušnému k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov
Část: 1.
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene, kterou dne 12.1.2009 uzavřely statutární 
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město Přerov jako povinný z věcného břemene a společnost Teplo Přerov a.s., IČ 25391453 se sídlem 
Blahoslavova 1499/7, Přerov, jako oprávněný z věcného břemene k objektu k bydlení č.p. 1573 (Velké 
Novosady 13), příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 740/2 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, kterým se nahrazuje stávající znění čl. 
II odst. 4 smlouvy o zřízení věcného břemene textem:

„Oprávněný z věcného břemene je oprávněn vstupovat do budovy zatížené věcným břemenem za 
účelem provádění nezbytné údržby, revize, opravy a kontroly nové technologie.

O: Odbor správy majetku a komunálních služeb (skupina)
T: 31. 1. 2015 splněno

121/6/6/2014
Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerov –  tiskárny EPSON 
DFX - 8500.
Část: 1.
úplatný převod movité věci dle přílohy - tiskárny EPSON DFX - 8500, výr. č. ADX 0003148, inv. č. I-
00351-2012,  z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti Přerovská rozvojová 
s.r.o.,  se sídlem Přerov I - Město, Blahoslavova 79/3, IČ 27831337, za kupní cenu v místě a čase 
obvyklou ve výši 7.600,-Kč (včetně DPH). Ujednáním kupní smlouvy bude úhrada nákladů za 
vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1.200,-Kč
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 12. 2014 splněno

122/6/6/2014
Uzavření dohody úhradě za bezesmluvní užívání nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova.
Část: 2.
náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1. návrhu na 
usnesení včetně jeho podpisu
O: Oddělení majetkoprávní
T: 31. 12. 2014 splněno

128/6/8/2014
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS
Část: 2.
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 63, (1+0), o ploše 25,17 m2 v domě zvláštního 
určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku parc.č. 2883/60, v k.ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2) s 
panem Jiřím Gritzem, bytem Přerov II - Předmostí, Tyršova 15/10, za nájemné ve výši 894,- Kč/měsíc 
(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle 
přílohy č. 2, na dobu určitou do 30.7.2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 1. 2015 splněno

131/6/9/2014
Smlouva o poskytnutí pronájmu sportovního zařízení
Část: 
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uzavřít smlouvu na rok 2015 o poskytnutí pronájmu sportovního zařízení mezi společností Teplo 
Přerov a.s. zastoupené ředitelem Ing. Jaroslavem Klvačem a statutárním městem Přerovem 
zastoupeným primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským
O: PUCHALSKÝ VLADIMÍR, Mgr. - primátor
T: ihned splněno

7/1/9/2014
Hotel Strojař
Část: 
náměstkům primátora Mgr. Petru Měřínskému a Pavlu Košutkovi, aby u ministra obrany zjistili 
dostupné možnosti převodu hotelového komplexu Strojař na město Přerov, nikoliv za maximální cenu 
40 mil. Kč
O: MĚŘÍNSKÝ PETR, Ing. - náměstek primátora
T: 30. 11. 2014 splněno

32/3/7/2014
Úprava platů ředitelů   
Část: 1.
s účinností od 1. 12. 2014 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: HRBEK PETR, vedoucí oddělení školství a mládeže
T: 30. 11. 2014 splněno

33/3/7/2014
Přijetí peněžitého daru účelově určeného příspěvkovou organizací zřízenou statutárním 
městem Přerovem  
Část: 
s přijetím peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním 
městem Přerovem, dle důvodové zprávy, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
O: HRBEK PETR, vedoucí oddělení školství a mládeže
T: 31. 12. 2014 splněno

34/3/7/2014
Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech spádových 
základních škol na území statutárního města Přerova
Část: 
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního 
města Přerova č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území statutárního 
města Přerova. 
Znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 je přílohou důvodové zprávy
O: HRBEK PETR, vedoucí oddělení školství a mládeže
T: 31. 12. 2014 splněno


