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Seznam úkolů – 11. až 13. schůze Rady města
24.2. ; 12.3. ; 24.3.2015

260/11/5/2015
Pamětní desky
Část: 2.
Kanceláři primátora a Odboru správy majetku a komunálních služeb koordinovat přípravu a realizaci 
se zástupci Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V
O: NOVOTNÁ DANIELA, vedoucí odboru Kanceláře primátora; KAROLA PETR, 
vedoucí odboru vnitřní správy
T: 15. 6. 2015 trvá

265/12/4/2015
Platební brána
Část: 
uzavření smlouvy o přijímání platebních karet při placení zboží a služeb Transakce typu E-commerce 
mezi statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/61, 140 00  
Praha 4, IČ 45244782, ve znění dle přílohy této důvodové zprávy
O: ŘEZÁČOVÁ EVA, vedoucí odboru ekonomiky
T: 31. 3. 2015 splněno
Smlouva byla uzavřena dne 26.03.2015 pod číslem SML/0159/2015.
- Návrh na vypuštění ze sledování

280/12/7/2015
Nájem nemovité věci a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – na 
části pozemku p.č. 503/1 v k.ú. Penčice 
Část: 1.
nájem části  pozemku p.č. 503/1, ostatní plocha, silnice, o výměře cca 80 m2 v k.ú. Penčice za účelem 
provedení stavby „Rekonstrukce chodníku ulice Tršická – 3. etapa, Přerov,Penčice (před domy č. 
37,39)“.  Smlouva bude uzavřena mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, 
Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, IČ: 70960399 (jako pronajímatelem) a statutárním 
městem Přerov (jako nájemcem), na dobu určitou - od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku, nebo 
faktického zahájení prací, nebo povolení prací dle zvláštního užívání pozemní komunikace a to podle 
toho, která z uvedených skutečností nastane první. Nájem skončí nejpozději dnem uvedeným v 
protokolu o převzetí stavby, maximálně však uplynutím jednoho roku ode dne počátku uzavírky. 
Nájemné bude činit 40,- Kč/m2/rok (minimálně 300,- Kč), a bude uhrazeno jednorázově na základě 
daňového dokladu vystaveného pronajímatelem do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu a 
uzavření nájemní smlouvy ve znění přílohy č.1

O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 trvá
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281/12/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 4957/3 v k.ú. Přerov, v majetku 
statutárního města Přerova.  
Část: 1.
zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
služebnosti zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN a pilíř 
distribučního
měření, a s tím spojeného omezení spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím 
pověřených třetích osob přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a 
údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemního kabelové vedení NN  a pilíře 
distribučního měření k tíži pozemku p.č. 4957/3 v k.ú. Přerov, ve prospěch  A.R.T. 247 s.r.o.,  se 
sídlem Dr. Skaláka 7, 750 02  Přerov, IČ 25838652 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy č. 2.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová  úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním 
městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného břemene - služebnosti na straně jedné  a 
A.R.T. 247 s.r.o.,  se sídlem Dr. Skaláka 7, 750 02  Přerov, IČ 25838652, jako budoucím oprávněným 
z věcného břemene – služebnosti na straně druhé.  Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 
bude uzavřena  nejpozději do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží 
budoucímu povinnému z věcného břemene kolaudační souhlas k podzemnímu kabelovému vedení NN 
a pilíři distribučního měření, prokazatelně doručí budoucímu povinnému geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene na výše uvedeném 
pozemku včetně ochranného pásma. Znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
nechá vypracovat vlastník pozemků statutární město Přerov. Náklady spojené se zřízením věcného 
břemene – služebnosti jdou za budoucím oprávněným
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 29. 5. 2015 trvá
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282/12/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v k.ú. Přerov, v k.ú. Předmostí, v 
k.ú. Kozlovice u Přerova, v k.ú. Újezdec u Přerova, v k.ú, Troubky nad Bečvou, vše  v 
majetku statutárního města Přerova.  
Část: 1.
zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene –
služebnosti zřídit a provozovat zemní kabel sítě elektronických zařízení a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřených třetích osob přístup a 
příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění zemního kabelu sítě elektronických komunikací k tíži pozemků 

- p.č. 4160/1, p.č. 5094, p.č. 5076, p.č.  5253/1, p.č.  5253/2, p.č.  5307/88, p.č.  5307/93, p.č.  
            5466/138, p.č. 5535/1, p.č. 5734/26, p.č.  6054, p.č.  6200/1, p.č. 6200/42, p.č.  6200/43, p.č. 
6204/6,             p.č. 6204/7, p.č.  6204/8, p.č.  6857/9, p.č.  6857/13, p.č.  6857/14, p.č.  7152/2, p.č. 
7152/3, p.č.  
            7160/1, p.č.  7160/2, p.č. 7160/4, p.č  7160/5, p.č.  7160/6, p.č. 7161/2, p.č. 7161/3, p.č. 
7161/1, p.č. 
            7162/2, p.č. 7166/38, p.č. 7167/19, p.č. 7167/20, p.č. 7167/22, p.č. 254, p.č. 255/1, p.č. 1252/1, 
p.č. 
            3826/1, p.č. 4997, p.č. 5087, p.č. 5088/2, p.č. 6577/271, p.č. 4755, p.č. 4767, p.č. 5010/1, p.č. 
            5116/2, p.č. 4928, vše v k.ú. Přerov,

- pozemků p.č. 51/7, p.č. 57, p.č. 458/1, p.č. 458/2, p.č. 947/1, p.č. 947/2, p.č. 947/3, p.č. 947/4, 
p.č. 
             947/5, p.č. 947/6, p.č. 947/7, p.č. 947/8, p.č. 947/9, p.č. 947/10, p.č. 947/11, vše v k.ú. 
Kozlovice u 
             Přerova, 

- p.č. 30/6, p.č. 30/7,  oba v k.ú. Předmostí,

- p.č. 313/3, p.č. 885/1, oba v k.ú. Újezdec u Přerova, 

- p.č. 5101/1, p.č. 5101/6, p.č. 5101/10, p.č. 5101/13, p.č. 5101/16, p.č. 5101/18, p.č.  5102/1, 
p.č. 
             5102/7, p.č. 5102/11,  vše v k.ú. Troubky nad Bečvou.

a to ve prospěch  Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 4, 120 00 Praha 2, IČ 28128338 a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy č. 17.
        Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene – služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti.
        Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva            o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako 
budoucím  povinným z věcného břemene - služebnosti na straně jedné a Nej TV a.s., se sídlem 
Francouzská 4, 120 00 Praha 2, IČ 28128338, jako budoucím oprávněným z věcného břemene –
služebnosti na straně druhé. 
        Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena  nejpozději do 90-ti dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene prokazatelně doručí budoucímu povinnému z 
věcného břemene  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen 
rozsah věcného břemene na výše uvedených pozemcích včetně ochranného pásma. Znalecký posudek, 
kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného 
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283/12/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5130/1,  v k.ú. Přerov, v majetku 
statutárního města Přerova.  
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN, a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřených třetích osob přístup a 
příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení NN k  tíži pozemku 
p.č. 5130/1, p.č.  v k.ú. Přerov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 
405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti ve znění přílohy č. 3. Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a 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 statutárním městem Přerovem, jako budoucím povinným z věcného břemene -
služebnosti na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. Smlouva o 
zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný z 
věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného břemene - služebnosti 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma. Znalecký posudek, 
kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného  
pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene nechá vypracovat vlastník pozemků statutární 
město Přerov. Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, 
znaleckého posudku a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti  do 
katastru nemovitostí
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 29. 5. 2015 trvá

285/12/7/2015
Vydání bezdůvodného obohacení za užívání označníků zastávek bez právního důvodu 
Část: 5.
uzavření dohody o vydání bezdůvodného obohacení mezi statutárním městem Přerov jako ochuzeným 
a společností KRODOS BUS a.s., IČ 26950529, se sídlem Skopalíkova 2385/45, Kroměříž, jako 
obohaceným, na jejímž základě obohacený uhradí ochuzenému pohledávku ve výši 429,- Kč, 
navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, za užívání 2 ks označníků zastávek bez právního důvodu v době od 19.12.2012 
do 20.6.2014, ve znění dle přílohy č. 5
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 trvá
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289/12/8/2015
Přijetí nepeněžitého daru účelově určeného příspěvkovou organizací zřízenou 
statutárním městem Přerovem
Část: 
s přijetím nepeněžitého daru 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: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství 
T: 31. 3. 2015 splněno

290/12/8/2015
Odměna ředitelky Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 
Část: 
návrh na přiznání odměny Bc. Haně Ondrášové, ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, 
Kratochvílova 30 v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměna bude vyplacena z prostředků 
zřizovatele přidělených příspěvkové organizaci na rok 2015
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 3. 2015 splněno

291/12/9/2015
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
Část: 7.
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše 61,45 m2, v domě  č. p. 2513, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5745/28, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť III, č. o. 5 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní L. P., za nájemné ve výši 2 722,-Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 7, na 
dobu určitou do 30. 10. 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. 5. 2015 trvá

296/12/10/2015
Podněty a připomínky z 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
Část: 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 4. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova
O: PUCHALSKÝ VLADIMÍR - primátor
T: 27. 3. 2015 splněno
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302/13/5/2015
Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu
Část: 1.
schválit uzavření smluv o zápůjčkách včetně jejich zajištění takto:

Žadatel Lokalita 
opravovaného domu

Druhy zápůjček Částka Kč
Doba 
splácení

Zajištění

J.a E.
Š.

8-rekonstrukce koupelny 60 000,00
3 roky

ručitel:
P.Š.

P.a K.
O.

2-výměna oken 50 000,00
3 roky

ručitel:
Ing. J. O.

L.r a B.
D.

2-výměna, oprava oken 
   a dveří

100 000,00
4 roky

ručitel:
M.P.

Z. a J.
P.

. 1-oprava střechy
2-výměna klemp.prvků,  
   oken, dveří
5-rozšíření stávajícího 
bytu
8-vybudování WC, 
    koupelny

150 000,00
4 roky

zástava:
opravovaná
nemovitost

O: ŘEZÁČOVÁ EVA, vedoucí odboru ekonomiky
T: 30. 4. 2015 trvá

302/13/5/2015
Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu
Část: 6.
Zastupitelstvu města Přerova pozastavit poskytování zápůjček z Fondu oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu na nemovitosti. To se netýká oprav, modernizací a rozšiřování bytového 
fondu v majetku města
O: ŘEZÁČOVÁ EVA, vedoucí odboru ekonomiky
T: 1. 5. 2015 trvá

310/13/5/2015
Schválení účetních závěrek sestavených ke dni 31.12.2014
Část: 1.
roční účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov sestavené ke dni 
31.12.2014, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o 
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek“

O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství; ŘEZÁČOVÁ 
EVA, vedoucí odboru ekonomiky
T: 30. 4. 2015 trvá
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310/13/5/2015
Schválení účetních závěrek sestavených ke dni 31.12.2014
Část: 2.
schválit roční účetní závěrku statutárního města Přerova sestavenou ke dni 31.12.2014 a výsledek 
hospodaření ve výši 84 946 366,95 Kč včetně jeho použití na tvorbu kategorie nerozdělený zisk
O: ŘEZÁČOVÁ EVA, vedoucí odboru ekonomiky
T: 30. 4. 2015 trvá

324/13/9/2015
Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 
7116/5 a p.č. 7116/6 v k.ú.  Přerov. 
Část: 1.
schválit úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -   pozemku p.č  
7116/5, ost. plocha, o výměře 88 m2   a pozemku p.č. 7116/6, ost. plocha, o výměře 312 m2, oba v k.ú. 
Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova  do vlastnictví PRECHEZA a.s., se sídlem Nábř. Dr. E. 
Beneše, Přerov I-Město, 751 62, Přerov, IČ  26872307 za kupní cenu ve výši 200 000,- Kč, tj. 500,-
Kč/m2..  Kupní smlouva bude uzavřena ve znění přílohy č. 1
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 trvá

325/13/9/2015
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -  prostoru v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č. 2294/2, v k.ú. Přerov (Chemoprojekt).
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy na prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí  pozemku p.č. 2294/2, v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) - místnost č. 60 
o výměře 45,7 m2  mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a náboženskou společností 
Sbor Církve bratrské v Hranicích, se sídlem Milenov 26, IČ 73635553, jako nájemcem, ve znění dle 
přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného bude 
činit 100,-Kč/rok.  Účelem nájmu bude využití prostoru pro shromáždění a pro činnost kazatelské 
stanice Církve bratrské Přerov. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 trvá
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326/13/9/2015
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 
190/101,  jiný nebytový prostor,  v objektu bytový dům č.p. 190, 191, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5,  v k.ú. Přerov (Kozlovská 2).  
Část: 1.
uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 30.11.1992, ve 
znění dodatků č. 1 až č. 20, na nebytovou jednotku č. 190/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový 
dům  č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5, o celkové 
výměře 49,7 m2, v k.ú. Přerov, Kozlovská 2 mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem 
a Mgr. Petrem Hlavačkou, místem podnikání Přerov I - Město, Nerudova 2240/13, IČ 10636226, jako 
nájemcem, ke dni 31.3.2015, ve znění dle přílohy
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 3. 2015 splněno

327/13/9/2015
Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - pozemků  p.č. 4996/8, p.č. 4996/9, 
p.č. 4996/10, p.č. 4996/11 vše v k.ú. Přerov
Část: 4.
náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodů 1 a 2 návrhu 
usnesení včetně podpisu
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 trvá

328/13/9/2015
Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemek p.č. 4748/4 
v k.ú. Přerov.
Část: 1.
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerovem a P. a J.N. na  pozemek p.č. 4748/4, 
trvalý travní porost, o výměře 158 m2, v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena ve znění přílohy č. 1
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 trvá
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329/13/9/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku Českých drah, a.s. na  
pozemku p.č. 521/1 v k.ú. Lověšice u Přerova 
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat na dotčeném pozemku podzemní oddílnou splaškovou tlakovou kanalizaci  a to v rozsahu 
stanoveným geometrickým plánem č. 395-127/2013 a s tím spojeného omezení, spočívajícího v 
povinnosti strpět a umožnit oprávněnému vstupovat a vjíždět na dotčený pozemek za účelem 
zajišťování  provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemní oddílné splaškové 
tlakové kanalizace k tíži pozemku p.č. 521/1 v k.ú. Lověšice u Přerova, a to ve prospěch statutárního 
města Přerova. 
Věcné břemeno-služebnost  se zřizuje  na dobu neurčitou, v rozsahu geometrického plánu č.395-
127/201, za jednorázovou úhradu ve výši 3000,- Kč, navýšenou o DPH v platné sazbě. Zálohová 
částka úhrady za zřízení věcného břemene včetně DPH   byla oprávněným již zaplacena před 
podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene č.  57529/99-DDC ze dne 8.6.1999 je dokladem o uhrazení zálohové platby.
Smlouva o uzavření věcného břemene bude uzavřena ve znění přílohy č. 1
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 trvá

330/13/9/2015
Věcné břemeno – služebnost – ve prospěch statutárního města Přerova – na části 
pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Předmostí                                                                                                                  
Část: 1.
zrušení věcného břemene práva chůze a jízdy přes část pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Předmostí 
vymezeného geometrickým plánem č. 1099-38/2013 ze dne 29.3.2013, které bylo vloženo do katastru 
nemovitostí na základě kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 13.11.2013 
mezi statutárním městem Přerov (jako prodávajícím a oprávněným z věcného břemene) a panem V.
M. (jako kupujícím a povinným z věcného břemene) a uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene 
mezi statutárním městem Přerov (jako oprávněným z věcného břemene) a panem V. M. (jako 
povinným z věcného břemene) ve znění dle přílohy č. 1

O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 trvá
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331/13/9/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku statutárního města 
Přerova p.č. 1961/1, p.č. 1981/1, p.č. 1981/37, p.č. 1981/48 vše  v  k.ú. Přerov.  
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení VN, a s tím spojeného omezení, 
spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a 
příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemků p.č. 1961/1, p.č. 1981/1, p.č. 1981/37, p.č. 1981/48 vše  v  
k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly, IČ 24729035.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a 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 statutárním městem Přerovem, jako budoucím 
povinným z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 
405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně 
druhé ve znění dle přílohy č. 1.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene - služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného břemene -
služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen 
rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma. 
Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného 
břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá statutární město Přerov. Budoucí oprávněný 
uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek 
za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2015 trvá

333/13/10/2015
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2015/2016 a 
financování pozice sociálního pedagoga     
Část: 1.
zřízení přípravné třídy Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2015/2016 za podmínky vykrytí přímých 
nákladů na vzdělávání této třídy státními finančními prostředky přidělovanými Krajským úřadem 
Olomouckého kraje
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2015 trvá
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333/13/10/2015
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2015/2016 a 
financování pozice sociálního pedagoga     
Část: 2.
výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 
45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, v rozsahu 4 žáků pro školní rok 
2015/2016
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2015 trvá

333/13/10/2015
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2015/2016 a 
financování pozice sociálního pedagoga     
Část: 3.
pro školní rok 2015/2016 zřízení jedné třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v 
Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Boženy Němcové 16, za předpokladu splnění podmínek ustanovených v § 7 odst. 2 zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 73/2005 Sb., 
o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vše ve znění pozdějších 
předpisů a vykrytí přímých nákladů na vzdělávání této třídy státními finančními prostředky 
přidělovanými Krajským úřadem Olomouckého kraje
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2015 trvá

333/13/10/2015
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2015/2016 a 
financování pozice sociálního pedagoga     
Část: 4.
schválit stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, 
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2015/2016 dle pravidel a v 
rozsahu uvedeném v důvodové zprávě
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2015 trvá

333/13/10/2015
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2015/2016 a 
financování pozice sociálního pedagoga     
Část: 5.
schválit pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga příspěvkové organizace Základní 
školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy 
Němcové 16, pro období 9/2015 až 8/2016, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky 
finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný školní rok
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2015 trvá
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334/13/10/2015
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy; Aktualizace Obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území 
města Přerova
Část: 2.
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního 
města Přerova č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území statutárního 
města Přerova, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014. 
Znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 je přílohou důvodové zprávy
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2015 trvá

334/13/10/2015
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy; Aktualizace Obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území 
města Přerova
Část: 3.
pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1. 
návrhu usnesení včetně jeho podpisu

O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2015 trvá

335/13/10/2015
Mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem – vyhodnocení zápisu a 
projednání výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách 
Část: 2.
pro školní rok 2015/2016 v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerovem výjimku z 
maximálního počtu dětí ve třídách takto:

a. Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14, kde lze na 
odloučeném pracovišti Pod skalkou 13 naplnit 2 třídy do počtu 26 dětí, na odloučeném pracovišti 
Vinary naplnit 1 třídu do počtu 28 dětí a na odloučeném pracovišti Čekyně naplnit 1 třídu do počtu 
28 dětí,

b. Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 25 dětí a na 
odloučeném pracovišti Na odpoledni 16 naplnit 2 třídy do počtu 28 dětí,

c. Mateřská škola Přerov, Máchova 14, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 25 dětí,
d. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2, kde lze 2 třídy naplnit do počtu 25 dětí a na odloučeném 

pracovišti Jasínkova 4 naplnit 2 třídy do počtu 25 dětí,
e. Mateřská škola Přerov, Optiky 14, kde lze 2 třídy naplnit do počtu 25 dětí,
f. Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, kde lze 2 třídy naplnit do počtu 25 dětí,
g. Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 25 dětí a 1 třídu do počtu 

26 dětí,
h. Mateřská škola Přerov, Kozlovská 44, kde lze 2 třídy naplnit do počtu 25 dětí, 
i. Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 25 dětí, 
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2015 trvá
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335/13/10/2015
Mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem – vyhodnocení zápisu a 
projednání výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách 
Část: 3.
pro školní rok 2015/2016 v Mateřské škole Přerov, Kratochvílova 19, zřízené statutárním městem 
Přerovem výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě s těžkým zdravotním postižením. Tuto třídu lze 
naplnit do počtu 10 dětí
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2015 trvá

336/13/10/2015
Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ Za mlýnem, ZŠ 
Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro rok 2015
Část: 
pro rok 2015 stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností, předaných k hospodaření 
Základní škole Přerov, Za mlýnem 1, Základní škole Přerov, Trávník 27, Základní škole Přerov, Velká 
Dlážka 5, Základní škole Přerov, Svisle 13 a Základní škole Přerov, Želatovská 8, dle důvodové 
zprávy
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 17. 4. 2015 splněno

339/13/10/2015
Vnitřní předpis č. 5/2015 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces a oprávnění 
vedoucích odborů ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem 
Přerov
Část: 1.
Vnitřní předpis č. 5/2015 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Přerov a rozpočtový proces ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zpráv
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 3. 2015 splněno

339/13/10/2015
Vnitřní předpis č. 5/2015 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces a oprávnění 
vedoucích odborů ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem 
Přerov
Část: 2.
ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov postupovat dle Vnitřního 
předpisu č. 5/2015 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Přerov a rozpočtový proces, a to již za období 1. mezitímní závěrky zpracované ke 
dni 31. 3. 201
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 3. 2015 splněno
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339/13/10/2015
Vnitřní předpis č. 5/2015 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces a oprávnění 
vedoucích odborů ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem 
Přerov
Část: 3.
bod 3 usnesení 60. schůze Rady města Přerova č. 2387/60/5/2009 konané dne 29.4.2009 a zároveň ruší 
bod 4 usnesení 1. schůze Rady města Přerova č. 24/1/4/2006 konané dne 22.11.2006. Znění zrušených 
usnesení je uvedeno v důvodové zprávě
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 3. 2015 splněno

339/13/10/2015
Vnitřní předpis č. 5/2015 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces a oprávnění 
vedoucích odborů ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem 
Přerov
Část: 4.
schvalováním odpisových  plánů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov, 
rozpisu použití fondu investic, případně investičního příspěvku do fondu investic vedoucí odboru 
sociálních věcí a školství a jí pověřené osoby pro školské příspěvkové organizace, Sociální služby 
města Přerova, p.o. a Městskou knihovnu v Přerově, p.o. a vedoucí odboru ekonomiky a jí pověřené 
osoby pro Kulturní a informační služby města Přerova

O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: průběžně trvá
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339/13/10/2015
Vnitřní předpis č. 5/2015 - Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces a oprávnění 
vedoucích odborů ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem 
Přerov
Část: 5.

a. schvalováním úprav plánů rozpočtů (přesunů finančních prostředků mezi účty) příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerov, se kterými není spojeno navýšení provozního 
příspěvku zřizovatele pro tyto organizace, vedoucí odboru sociálních věcí  a školství a jí 
pověřené osoby pro školské příspěvkové organizace, Sociální služby města Přerova, p.o. 
a Městskou knihovnu v Přerově, p.o. a vedoucí odboru ekonomiky a jí pověřené osoby pro 
Kulturní a informační služby města Přerova,

b. pověřuje schvalováním přesunu části rezervního fondu příspěvkových organizací zřízených 
statutárním  městem Přerov k posílení fondu investic těchto organizací, a to do výše Kč 
100.000,- v jednotlivém případě vedoucí odboru sociálních věcí  a školství a jí pověřené osoby 
pro školské příspěvkové organizace, Sociální služby města Přerova, p.o. a Městskou knihovnu 
v Přerově, p.o  a vedoucí odboru ekonomiky a jí pověřené osoby pro Kulturní a informační 
služby města Přerova,

c. pověřuje přerozdělováním doposud nerozdělených finančních prostředků, schválených orgány 
statutárního města v rámci ODPA rozpočtu města, a to dle aktuální potřeby a priorit 
příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Přerov, se kterými je spojeno 
navýšení provozního příspěvku zřizovatele pro tyto organizace nebo přímý příděl finančních 
prostředků do fondu investic těchto organizací, vedoucí odboru sociálních věcí a školství a jí 
pověřené osoby pro školské příspěvkové organizace, Sociální služby města Přerova, p.o. a 
Městskou knihovnu v Přerově, p.o.,

d. pověřuje schvalováním úprav plánů rozpočtů (přesunů finančních prostředků mezi účty) 
příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Přerov, souvisejících s 
přerozdělením doposud nerozdělených finančních prostředků, schválených orgány města v 
rámci ODPA rozpočtu statutárního města, se kterými je spojena změna výše provozního 
příspěvku zřizovatele pro tyto organizace nebo změna výše přímého přídělu finančních 
prostředků do fondu investic těchto organizací, vedoucí odboru sociálních věcí a školství a jí 
pověřené osoby pro školské příspěvkové organizace, Sociální služby města Přerova, p.o. a 
Městskou knihovnu v Přerově, p.o.,

e. pověřuje schvalováním navýšení doposud nerozdělených finančních prostředků, schválených 
orgány statutárního města Přerov v rámci ODPA rozpočtu města nebo přesunu finančních 
prostředků mezi jednotlivými organizačními čísly, případně položkami rozpočtu města, se 
kterými je spojena změna výše provozního příspěvku zřizovatele pro příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerov nebo změna výše příspěvku do fondu investic těchto 
organizací, vedoucí odboru sociálních věcí  a školství a jí pověřené osoby pro školské 
příspěvkové organizace, Sociální služby města Přerova p.o.a Městskou knihovnu v Přerově, 
p.o.

O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: průběžně trvá



16

340/13/11/2015
Stanovení výše finančních příspěvků pro obce
Část: 4.
výši finančního příspěvku pro obce, jejichž občané žádají o umístění do zařízení Sociálních služeb 
města Přerova, p.o. do domů zvláštního určení - domů s pečovatelskou službou, jako jednorázové 
úhrady za poskytování sociálních služeb v zařízení, pro rok 2015
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 1. 4. 2015 trvá

341/13/11/2015
Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - žádost o dotaci
Část: 1.
schválit poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Centrum Dominika Kokory, 
příspěvková organizace, IČ 61985929, se sídlem Kokory, č. p. 54, PSČ 751 05, jako příjemcem 
dotace, na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb občanům s trvalým pobytem ve městě 
Přerově, v roce 2015
O: POSPÍŠILOVÁ ROMANA, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 5. 2015 trvá


