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Seznam úkolů - 14. až 16. schůze Rady města
9.4.;  13.4.;  23.4.2015

373/14/7/2015
Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 442/11 v k.ú. Lověšice u Přerova.
Část: 2.
uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a L.T., jako nájemcem, ve 
znění přílohy č. 1, kterým bude ke dni  15.4.2015  , ukončen nájemní vztah k části pozemku p.č. 
442/11, orná půda, o výměře 300 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova, založený nájemní smlouvou 
uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem dne 4.10.2012
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 15. 4. 2015 splněno
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
376/14/7/2015
Dodatek č. 13 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. 13 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 a dodatku č. 12 ze dne 
31.10.2014, ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem č. 13 se mění předmět nájmu specifikovaný v čl. I 
odst. 1 bodě 1.6. nájemní smlouvy (Tržní místa, vše v k.ú. Přerov) následujícím způsobem:

a) předmět nájmu se mění tak, že se text:

    „Velká Dlážka – 6 míst na části pozemku p.č. 4293/1 o výměře 20 m2         

      Trávník (ZUBR) - 5 míst na části pozemku p.č. 2883/1 o výměře 12 m2

      Vaňkova – 4 místa na části pozemku p.č. 2487/2 o výměře 12 m2“

    nahrazuje textem:

    „ ul. Velká Dlážka – 4 místa na části pozemku p.č. 4293/1 o výměře 8 m2

       ul. Trávník - 4 místa na části pozemku p.č. 2883/1 o výměře 8 m2

       ul. Vaňkova – 6 míst na části pozemku p.č. 2487/2 o výměře 12 m2“ 

b) předmět nájmu se doplňuje o tržní místa:

- nám. Přerovského povstání - 8 míst na části pozemku p.č. 2155/1 o výměře 76 m
2
,

- ul. U Hřbitova (u zimního stadionu) – 8 míst na částech pozemků p.č. 5361/1, p.č. 5369/1 a p.č. 

5370/1 o celkové výměře 16 m
2
,

- ul. Kratochvílova (u „Přerovanky) – 8 míst na části pozemku p.č. 75/1 o výměře 56 m2 a části 

pozemku p.č. 117/1 o výměře 38 m
2
,

- ul. Komenského – 4 místa na části pozemku p.č. 75/1 o výměře 8 m
2.
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Dodatkem č. 13 se dále mění výše nájemného z částky 3.050.653,- Kč/rok navýšených o DPH v 
příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na 
částku 3.099.664,- Kč/rok navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V jiném se nájemní smlouva nemění
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 splněno

377/14/7/2015
Nájem nemovitých věcí v majetku Olomouckého kraje – částí pozemků p.č. 5101/4, p.č. 
5112/1, oba v k.ú. Přerov. 
Část: 1.
nájem části  pozemku p.č. 5101/4, ostatní plocha, silnice, o výměře 3 m2  a části pozemku p.č. 5112/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m2, oba v k.ú. Přerov, za účelem provedení stavby 
"Přeložka plynovodu SO 510 v rámci stavby Přerov, Tyršův most Přerov".  Smlouva bude uzavřena 
mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, 
zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací - právo hospodaření se 
svěřeným majetkem Olomouckého kraje, 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.4
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 29. 5. 2015 trvá

378/14/7/2015
Dohoda o skončení nájmu a záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí 
v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice 
Část: 1.
uzavření dohody o skončení nájmu pozemku p.č. 283/2, zahrada, o výměře 451 m2 v k.ú. Dluhonice 
mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a panem M.K. (jako nájemcem) ve znění dle 
přílohy č. 1. Nájem vznikl na základě  nájemní smlouvy uzavřené dne 8.3.2013 a bude ukončen 
dohodou ke dni 30.4.2015
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 splněno

379/14/7/2015
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerova – prostoru sloužícího 
podnikání  v objektu jiná stavba č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I - Město, který 
je součástí pozemku p.č.  34, v k.ú. Přerov (Kratochvílova 20).
Část: 1.
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27.7.2010 na prostor sloužící podnikání v objektu jiná 
stavba č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 34, v k.ú. 
Přerov (Kratochvílova 20) o celkové výměře 63,84 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a  Pavlem Soukupem, místem podnikání Orlová - Lutyně, F.S.Tůmy 1214, IČ 
76088421, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Dodatek č. 1 bude řešit změnu nájemce a to tak, že 
původní nájemce - Pavel Soukup, místem podnikání Orlová - Lutyně, F.S.Tůmy 1214, IČ 76088421 se 
rozšíří o fyzickou osobu podnikatel -  Lenku Gregovskou, místem podnikání Přerov I - Město, nám. 
Svobody 1903/15, IČ 40289541
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O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 splněno

380/14/7/2015
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 119, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je 
součástí pozemku p.č. 21,  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 14).  
Část: 1.
uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 25.4.2006, ve znění 
dodatků č. 1 až č. 12, na prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 119, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, který je součástí  pozemku p.č. 21, o celkové výměře 51,02 m2, v k.ú. Přerov, 
Kratochvílova 14 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a Miroslavem Kolářem, 
místem podnikání Přerov I - Město, Kratochvílova 119/14, IČ 11554117, jako nájemcem, ke dni 
15.4.2015, ve znění dle přílohy
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 splněno

381/14/7/2015
Nájem, převod  nemovitých věcí – pozemku p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 5307/110, 
p.č. 5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/234, p.č. 5307/235 vše v k.ú. Přerov
Část: 1
uzavření nájemní smlouvy na nájem  nemovitých věcí ve vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř.  390/42, Praha 1, IČ 69797111, jako 
pronajímatelem a Statutárním městem Přerov, jako nájemcem,  na pozemky p.č. 5307/108, zastavěná 
plocha a nádvoří, p.č. 5307/110, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/110, zastavěná plocha a 
nádvoří, p.č. 5307/220, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/228, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 
5307/234, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/235, zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Přerov, na 
dobu určitou, od 1.5.2015 do 30.4.2016, za cenu  132 372,- Kč, tj.  28,96 Kčm2/rok, ve znění dle 
přílohy č. 2, za podmínky finančního krytí.  Účelem nájmu pozemků  je užívání pozemků statutárním 
městem Přerov  pro  provoz budov zimního stadionu a Hotelu u zimního stadionu, které jsou ve 
vlastnictví statutárního města Přerov a nemají dořešený právní vztah k pozemkům
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 5. 2015 trvá

382/14/7/2015
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 
75/1 v k.ú. Přerov.
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 75/1, ost. pl., ost. komunikace, o výměře 6 m2, v k.ú. 
Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností Petr Macháč s.r.o., se 
sídlem Přerov I – Město, Tržní 1, IČ 26946491, jako nájemcem, ve znění dle přílohy. Nájem bude 
uzavřen na dobu určitou, do 31.8.2015, s účinností od 1.5.2015. Účelem nájmu bude využití části 
pozemku pro umístění prodejního novinového stánku.  Výše nájemného bude činit za období od 1.5. 
do 31.8.2015 částku 3.152,-Kč (bez DPH). Ujednáním nájemní smlouvy bude úhrada za bezesmluvní 
užívání za období od 1.1. do 30.4.2015 ve výši 3.152,-Kč (bez DPH)
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 splněno
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383/14/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. ZE-EN 1025/1 a části pozemku p.č. ZE-GP 1026 oba 
v k.ú. Dluhonice  
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 pověřeným třetím osobám přístup a 
příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku parcela ve zjednodušené evidenci, původ Evidence 
nemovitostí (EN) 1025/1 a pozemku parcela ve zjednodušené evidenci, původ Přídělový plán nebo 
jiný podklad (GP) 1026 oba v  k.ú. Dluhonice, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 a uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti ve znění přílohy č.1.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene činí 300,- Kč včetně DPH. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 
320-539/2014
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 trvá

384/14/7/2015
Nájem movité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy na nájem movité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – podium, 
inv. číslo 112/750, mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností Technické 
služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov, jako nájemcem ve 
znění dle přílohy č. 1. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu pro zabezpečování oslav a dalších 
akcí (např. společenských, kulturních, politických) pořádaných přednostně pronajímatelem a v 
případě, že předmětu nájmu nebude třeba k zabezpečování oslav a dalších akcí pořádaných 
pronajímatelem, k zabezpečování oslav a dalších akcí pořádaných třetími osobami. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno jako 
operativní nájemné ve výši 370,24 Kč/den, navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za užívání podia třetími 
osobami. Součástí nájemní smlouvy bude závazek pronajímatele hradit nájemci náklady spojené s 
použitím podia k zabezpečování oslav a dalších akcí pořádaných pronajímatelem (tj. náklady nájemce 
spojené s montáží a demontáží podia včetně nákladů na přepravu podia)
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 splněno

385/14/7/2015
Výpůjčka movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
Část: 1.
uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova mezi statutárním 
městem Přerov jako půjčitelem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 
sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov, jako vypůjčitelem ve znění dle přílohy č. 1. Soupis movitých věci 
jako předmětu výpůjčky je uveden v příloze důvodové zprávy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na 
dobu neurčitou. Účelem výpůjčky je využití předmětu výpůjčky pro zabezpečování oslav a dalších 
akcí (např. společenských, kulturních, politických) pořádaných přednostně půjčitelem a teprve v 
případě, že předmětu výpůjčky nebude k zabezpečování oslav a dalších akcí pořádaných půjčitelem 
třeba, k zabezpečování oslav a dalších akcí pořádaných třetími osobami
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 splněno
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387/14/7/2015
Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova  –  prodej 25 volných bytových jednotek s pohledávkou i bez 
pohledávky. 
Část: 2.
odboru správy majetku a komunálních služeb, aby učinil kroky potřebné k tomu, aby 25 volných 
bytových jednotek dle přílohy č. 1 bylo ponecháno v majetku statutárního města Přerova, opraveno a 
nabízeno k pronájmu za tržní nájemné
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2015 trvá

389/14/8/2015
Přijetí nepeněžitého daru 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: 30. 4. 2015 splněno

390/14/8/2015
Městská knihovna v Přerově – Smlouva o poskytnutí dotace na výkon regionálních 
funkcí pro rok 2015
Část: 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, IČ: 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, jako poskytovatelem a Městskou knihovnou v Přerově, 
příspěvkovou organizací, IČ: 70887616, se sídlem Žerotínovo nám. 211/36, 750 02 Přerov, jako 
příjemcem. 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 1.010.692,-Kč na zajištění plnění přenesených 
regionálních funkcí v roce 2015. Smlouva o poskytnutí dotace tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 15. 4. 2015 splněno

391/14/9/2015
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
Část: 14.
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 3 (2+0), o ploše 45,18 m2, v domě č. p. 735, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3082/3 v k. ú. Přerov, Bayerova, č. o. 5 
(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 14, s panem R.B., za nájemné ve výši 844,-Kč/měsíc (nájem 
bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 14 
na dobu určitou do 31. 10. 2015 s možností prodloužení, za podmínky převzetí bytu ve stavu, v jakém 
se nachází. 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
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392/14/9/2015
Mimořádná účelová dotace - Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace
Část: 1.
schválit poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace, IČ: 
61985911, se sídlem Rokytnice, č.p. 1, PSČ 751 04 Rokytnice, na provoz pobytové sociální služby 
poskytované uživatelům dle důvodové zprávy, v domově pro osoby se zdravotním postižením
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2015 trvá

402/15/6/2015
Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 6868/83 v k.ú. 
Přerov.
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 6868/83, ost. pl., o výměře 700 m2, v k.ú. Přerov, 
mezi  společností České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226, jako 
pronajímatelem a statutárním městem Přerov, jako nájemcem,  ve znění dle přílohy. Nájem bude 
uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem nájmu bude využití části pozemku 
pro umístění a provoz stavby kolárny. Výše nájemného bude činit 21.000,-Kč/rok bez DPH, tj. 30,-
Kč/m2/rok
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2015 trvá

408/16/3/2015
Zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Přerovem a jeho příspěvkovými 
organizacemi
Část: 2.
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému informovat příspěvkové organizace Statutárního města 
Přerova a obchodní společnosti, ve kterých má Statutární město Přerov 100% majetkovou účast, o 
záměru zveřejňovat všechny smlouvy
O: MLČOCH PETR, tajemník MMPr
T: 1. 10. 2015 trvá

408/16/3/2015
Zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Přerovem a jeho příspěvkovými 
organizacemi
Část: 1.
tajemníkovi magistrátu zajistit bezodkladně zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem 
Přerovem v registru smluv portálu veřejné správy Ministerstva vnitra ČR s tím, že pravidla pro 
zveřejňování budou zpracována do 30. 6. 2015
O: MLČOCH PETR, tajemník MMPr
T: 30. 6. 2015 trvá

420/16/7/2015
Bezúplatný převod projektové dokumentace na stavbu "Přípojka surové vody pro ZŠ 
Za Mlýnem 1 v Přerově" z vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s. do vlastnictví 
statutárního města Přerova 
Část: 1.
uzavření darovací smlouvy mezi společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Blahoslavova 
1499/7, Přerov, jako dárcem a statutárním městem Přerov jako obdarovaným ve znění dle přílohy č. 1, 
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jejímž předmětem bude bezúplatný převod 5 paré projektové dokumentace na stavbu "Přípojka surové 
vody pro ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově", skládající se z projektové dokumentace pro územní souhlas, 
kterou zpracoval v měsíci březnu 2014 Michal Pospíšil, POR – PŘEROV, IČ 65912535, s místem 
podnikání Tučín 148, v hodnotě 38.720,- Kč
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2015 trvá

424/16/8/2015
Přijetí nepeněžitého daru 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: 15. 5. 2015 trvá

425/16/8/2015
Projekty základních škol z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
a výjimka z Vnitřního předpisu č. 9/2012
Část: 1.
podání žádosti příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Želatovská 8 o finanční podporu z 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, 
Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v rámci Výzvy číslo 56 vyhlášené MŠMT dne 
9. 4. 2015 pro projekt „Krok za krokem do Evropy“
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2015 trvá

425/16/8/2015
Projekty základních škol z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
a výjimka z Vnitřního předpisu č. 9/2012
Část: 2.
podání žádosti příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Svisle 13 o finanční podporu z 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, 
Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v rámci Výzvy číslo 56 vyhlášené MŠMT dne 
9. 4. 2015 pro projekt „Čtenářské dílny na ZŠ Svisle“
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2015 trvá

425/16/8/2015
Projekty základních škol z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
a výjimka z Vnitřního předpisu č. 9/2012
Část: 3.
výjimku z Vnitřního předpisu č. 9/2012 vydaného Radou města Přerova „Zásady postupu při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí“, spočívající ve vyloučení aplikace čl. I odst. 
1 a zároveň čl. IV tohoto vnitřního předpisu s tím, že finanční řízení projektů „Krok za krokem do 
Evropy“ a „Čtenářské dílny na ZŠ Svisle“ budou realizovány v souladu s Příručkou pro žadatele a 
příjemce výzvy 56, zvláště pak s přílohou č. 5 Postupy pro zadávání zakázek při pořizování dodávek, 
služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro 
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konkurenceschopnost
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2015 trvá

426/16/9/2015
Přijetí účelové neinvestiční dotace - městys Brodek u Přerova
Část: 1.
přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem jako příjemcem a městysem Brodek u Přerova, se sídlem 
Masarykovo náměstí 13, Brodek u Přerova, PSČ 751 03, IČ 00301078 jako poskytovatelem. Účelem 
smlouvy je financování pobytu občana s trvalým pobytem v Brodku u Přerova v denním stacionáři v 
zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu, dle důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2015 trvá

427/16/9/2015
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS
Část: 9.
uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě k bytu č. 23 v 1. patře domu č.p. 2534, ul. Jižní čtvrť II/13 
v Přerově, na pozemku parc. č. 5738/10, v k.ú. Přerov s panem V.D.,  kdy bude příslušenství bytu 
rozšířeno o část chodby domu, o ploše 1,12 m2. Nájemné u prostoru chodby bude ve výši 55,-
Kč/měsíc
O: VOJTÁŠEK ZDENĚK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 trvá

432/16/10/2015
Žádost o částečné prominutí povinnosti uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně 
a prominutí souvisejícího penále v plné výši
Část: 2.
schválit prominutí povinnosti zaplatit související penále příjemci dotace J.S., v plné výši
O: KAROLA PETR, vedoucí odboru vnitřní správy
T: 11. 5. 2015 trvá

435/16/10/2015
Podněty a připomínky z 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Část: 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 5. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova
O: MLČOCH PETR, tajemník MMPr
T: 7. 5. 2015 splněno


