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Seznam úkolů – 17. a 18. schůze Rady města
7.5. a 21.5.2015

439/17/3/2015
Podnět Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova - vytvoření oddělení 
pro oblast kultury a cestovního ruchu
Část: 2.
tajemníkovi MMPr Mgr. Petru Mlčochovi zabývat se doporučeními Komise pro cestovní ruch a 
kulturu
O: Mlčoch Petr, Tajemník magistrátu
T: 30. 6. 2015 trvá

440/17/4/2015
Uzavření smlouvy o vkladovém účtu s J&T BANKA, a. s.
Část: 
uzavření smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou mezi statutárním městem Přerov a J&T 
BANKA, a. s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ 47115378
O: Řezáčová Eva, vedoucí odboru ekonomiky
T: 30. 6. 2015 trvá

455/17/7/2015
Vypořádání majetkoprávních vztahů se společností Teplo Přerov a.s. k nemovitým 
věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořícím sportovní areály – plavecký 
areál v Přerově, koupaliště v Penčicích a zimní stadion v Přerově včetně Městské 
sportovní haly 
Část: 1.
uzavření dohody o skončení výpůjčky, kterou dne 8.3.2013 uzavřely statutární město Přerov jako 
půjčitel a společnost Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov, jako 
vypůjčitel k pozemku p.č. 5307/209 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1162 m2 v k.ú. Přerov, ve 
znění dle přílohy č. 1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 trvá

455/17/7/2015
Vypořádání majetkoprávních vztahů se společností Teplo Přerov a.s. k nemovitým 
věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořícím sportovní areály – plavecký 
areál v Přerově, koupaliště v Penčicích a zimní stadion v Přerově včetně Městské 
sportovní haly 
Část: 2. 
uzavření dodatku č. 15 k nájemní smlouvě, kterou dne  30.4.2008 uzavřely statutární město Přerov 
jako pronajímatel a společnost Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, 
Přerov, jako nájemce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.12.2008, dodatku č. 2 ze dne 8.1.2009, dodatku 
č. 3 ze dne 9.3.2009, dodatku č. 4 ze dne 2.4.2009, dodatku č. 5 ze dne 26.6.2009, dodatku č. 6 ze dne 
26.6.2009, dodatku č. 7 ze dne 26.11.2009, dodatku č. 8 ze dne 15.11.2010, dodatku č. 9, dodatku č. 
10 ze dne 27.2.2013, dodatku č. 11 ze dne 8.3.2013, dodatku č. 12 ze dne 30.9.2013, dodatku č. 13 ze 
dne 13.5.2014 a dodatku č. 14 ze dne 29.7.2014, na nájem nemovitých věcí v k.ú. Přerov a k.ú. 
Penčičky tvořících sportovní areály - plavecký areál v Přerově, koupaliště v Penčicích a zimní stadion 
v Přerově včetně Městské sportovní haly, ve znění dle přílohy č. 2. Dodatkem č. 15  pronajímatel 
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přenechává nájemci do užívání nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova, vše v k.ú. 
Přerov:
  

a) část pozemku p.č. 4319/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17 m2, 

b) část pozemku p.č. 4307 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 52 m2,
c) část stavby občanského vybavení č.p. 852 (krytý bazén), příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č. 4307, obsahující přístavbu terasy sauny, 
d) část stavby občanského vybavení č.p. 2884 (Městská sportovní hala), příslušné k části obce 
Přerov I-Město, postavené na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/623, obsahující nástavbu a 
přístavbu Městské sportovní haly v Přerově – relaxační a regenerační objekt, 

e) pozemek p.č. 5307/209 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1162 m2.

Dodatkem č. 15 se mění označení nemovitých věcí v příloze č. 1 nájemní smlouvy (Seznam 
nemovitého majetku) dle platných údajů katastru nemovitostí takto:

„1. plavecký areál v Přerově, vše v k.ú. Přerov:

- část pozemku p.č. 4293/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 57 m2,
- pozemek p.č. 4307 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4942 m² včetně stavby občanského 
vybavení č.p. 852 (krytý bazén), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je jeho součástí,
- pozemek p.č. 4316/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1174 m², 
- pozemek p.č. 4319/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 376 m² včetně stavby občanského 
vybavení bez čp/če, která je jeho součástí,
- pozemek p.č. 4319/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 138 m² včetně stavby občanského 
vybavení bez čp/če, která je jeho součástí,
- pozemek p.č. 4320/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2786 m², 
- pozemek p.č. 4320/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m² včetně stavby občanského 
vybavení bez čp/če, která je jeho součástí,
- pozemek p.č. 4320/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 130 m² včetně stavby občanského 
vybavení bez čp/če, která je jeho součástí,
- pozemek p.č. 4322/2 (ostatní plocha - manipulační plocha) o výměře 881 m², 
- pozemek p.č. 4325/1 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 1952 m², 
- pozemek p.č. 4326 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 3029 m², 
- pozemek p.č. 4344/3 (ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha) o výměře 368 m²,

2. koupaliště v Penčicích, vše v k.ú. Penčičky:
- pozemek p.č. 212/3 (trvalý travní porost) o výměře 590 m², 
- pozemek p.č. 212/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 15 m² včetně stavby technického vybavení 
bez čp/če, která je jeho součástí,
- pozemek p.č. 212/5 (trvalý travní porost) o výměře 372 m², 
- pozemek p.č. 213/3 (trvalý travní porost) o výměře 225 m², 
- pozemek p.č. 215/3 (trvalý travní porost) o výměře 1229 m², 
- pozemek p.č. 216/1 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 8270 m² včetně stavby vodní nádrže, která 
se na pozemku nachází a která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, 
- pozemek p.č. 216/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 392 m², 
- pozemek p.č. 216/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 253 m², 
- pozemek p.č. 217 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 87 m² včetně  stavby technického vybavení 
bez čp/če, která je jeho součástí,
- stavba občanského vybavení  č.p. 96, příslušná k části obce Přerov XIII-Penčice, postavená na 
pozemcích p.č 214/4 a p.č. 216/3,

3. zimní stadion v Přerově včetně Městské sportovní haly, vše v k.ú. Přerov:
- pozemek p.č. 5307/208 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1192 m²,
- stavba občanského vybavení bez čp/če postavená na pozemcích p.č. 5307/208 a p.č. 5307/228, 

- pozemek p.č. 5307/209 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1162 m2 včetně stavby občanského 
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vybavení č.p. 2884 (Městská sportovní hala), příslušná k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 5307/209 a která je postavena na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/623,
- jiná stavba č.p. 2885 (zimní stadion), příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na pozemcích 
p.č. 5307/108, p.č. 5307/610, p.č. 5307/611, p.č. 5307/612 a p.č. 5307/613,
- stavba technického vybavení bez čp/če postavená na pozemku p.č. 5307/109,
- stavba technického vybavení bez čp/če postavená na pozemku p.č. 5307/110,
- garáž bez čp/če postavená na pozemku p.č. 5307/220,
- stavba ocelové haly na pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, která není předmětem evidence katastru 
nemovitostí.“

V jiném se nájemní smlouva nemění
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 trvá

460/17/8/2015
Pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem 
Přerov – novela školského zákona 
Část: 2.
náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem potvrzení o změně pracovního poměru ředitelů 
základních a mateřských škol a Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, zřízených 
statutárním městem Přerov z doby určité 6 let na dobu neurčitou v souladu s legislativou uvedenou v 
bodě 1. tohoto usnesení
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 5. 2015 splněno

461/17/9/2015
Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace - žádost o dotaci
Část: 1.
schválit poskytnutí dotace ve výši 33 000,- 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 2015
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2015 trvá

462/17/9/2015
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
Část: 8.
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 73 (1+1), o ploše 52,97 m2 v domě zvláštního 
určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku parc. č. 6774/3, v k.ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 
8) s manželi P. a J. K., za nájemné ve výši 1 879,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které 
bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 8, na dobu určitou do 30. 11. 2015 s 
možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním byt
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 trvá
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470/18/4/2015
Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o zápůjčce č. 5/2014 z Fondu oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu
Část: 1.
schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu č. 5/2014 ze dne 14.5.2014 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako 
zapůjčitelem a manželi S. a J. O. jako vydlužiteli, jehož předmětem bude 

a) změna znění čl. III odst. 1, věty první tak, že její stávající text:

     „Vydlužitelé se zavazuj platit poskytnutou zápůjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 
15.dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000068 a to tak, aby částku 50 000,00 Kč s úrokem 4 %  p.a. uhradili 
nejpozději do  15.5.2020, přičemž za úhradu splátky se považuje den připsání finančních prostředků 
na bankovní účet zapůjčitele.“

       se nahrazuje textem:

      „Vydlužitelé se zavazují platit skutečně čerpanou zápůjčku v pravidelných splátkách splatných 
vždy k 15. dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-
7557750257/0100,  variabilní symbol 1145000068 a to tak, aby částku 19 690,00 Kč s  úrokem 4 
%p.a. uhradili nejpozději do 15.5.2017, přičemž za úhradu splátky se považuje den připsání finančních 
prostředků na bankovní účet zapůjčitele .“

b) nahrazení splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy o zápůjčce splátkovým 
            kalendářem, který koresponduje s písm. a) tohoto bodu návrhu na usnesení a je součástí 
Dodatku č. 1.

V ostatním se text smlouvy o zápůjčce nemění
O: Řezáčová Eva, vedoucí odboru ekonomiky
T: 30. 6. 2015 trvá

484/18/7/2015
Nájem a pacht  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku 
p.č. 602/1 v k.ú. Újezdec u Přerova.
Část: 1.
uzavření smlouvy pachtovní a nájemní a dohody o úhradě pohledávek mezi statutárním městem 
Přerovem, jako propachtovatelem, pronajímatelem a věřitelem a S. a Z. M. na část pozemku p.č. 
602/1, ost. plocha, v k.ú. Újezdec u Přerova, jako pachtýřem, nájemcem a dlužníkem ve znění přílohy 
č. 1.
Pacht a nájem se sjednává na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2015, s výpovědní lhůtou 12 měsíců, 
vždy k 1.10 běžného roku tak, aby skončil koncem pachtovního a nájemního roku , tj. k 30.9. roku 
následujícího. Výše nájemného a pachtovného bude činit 550,- Kč/rok, tj. 1,- Kč/m2/rok pro část 
pozemku p.č. 602/1 o výměře 100 m2 a 25,- Kč/m2/rok pro pozemek p.č. 602/1 o výměře 18 m2 v k.ú. 
Újezdec u Přerova (dle vnitřního předpisu č. 7/09). Účelem pachtu a nájmu je využití propachtované a 
pronajímané věci k zahrádkářským účelům.
Úhrada za bezesmluvní užívání  části pozemku p.č. 602/1, ost. plocha v k.ú. Újezdec u Přerova o 
výměře 18 m2 činí za období od 1.6.2012 do 31.5.2015 celkem  1 350,- Kč
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2015 splněno

485/18/7/2015



5

Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov –  ochranných 
pomůcek zkušebního komisaře motocyklu.
Část: 
úplatný převod movitých věcí – ochranných pomůcek zkušebního komisaře motocyklu  - přilby 
NOLAN 4104 Classic, kožených rukavic zn. KORE DEAR, textilní bundy zn. TREK, textilních 
pánských kalhoty zn. KIANNI, nákrčníku zn. FLEECE, ledvinového pásu zn. TERMO a bot zn. 
MILWAUKEE, z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví statutárního města Olomouc, se 
sídlem  Olomouc, Horní nám. 583, IČ 00299308, za kupní cenu v místě a čase obvyklou v celkové 
výši 11.742,-Kč (včetně DPH), ve znění dle přílohy
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 trvá

489/18/8/2015
Výsledek inspekčního šetření Českou školní inspekcí a kontrol na Základní škole J. A. 
Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14
Část: 2.
předložené návrhy odpovědí, které budou zaslány zástupcům stěžovatelů
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 5. 2015 splněno

491/18/8/2015
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, U tenisu 4 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 
09. 04. 2015 pro projekt „Zlepšení řečových dovedností pro žáky ZŠ U tenisu“
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2015 trvá

491/18/8/2015
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, Trávník 27 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 
09. 04. 2015 pro projekt „EU Přerov Trávník“
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2015 trvá
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491/18/8/2015
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 projektu „EU Přerov Trávník“ 
bude realizováno 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 konkurenceschopnost

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2015 trvá

492/18/8/2015
Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Přerovem
Část: 
s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem, v rozsahu 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. 5. 2015 splněno

493/18/8/2015
Darovací smlouva – Teplo Přerov a.s. 
Část: 1.
přijetí nepeněžitého daru – 24 ks průkazek k bezplatnému plavání a bruslení v zařízeních 
provozovaných společností Teplo Přerov a.s. pro období od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016 a uzavření 
darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a společností Teplo Přerov 
a.s., IČ: 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov I – Město, Přerov, jako dárcem, jejímž 
předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely ocenění žáků základních škol v rámci akce Scholar 2015

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 5. 2015 splněno

494/18/8/2015
Úprava platu ředitelky mateřské školy
Část: 1.
s účinností od 01. 06. 2015 platový postup do vyššího platového stupně paní Ludmile Jakubcové, 
ředitelce Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23 v rozsahu dle důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 5. 2015 splněno

505/18/10/2015
Závazná pravidla pro zpracování Přerovských listů.
Část: 
Kanceláři primátora zpracovat ve spolupráci s Redakční radou Přerovských listů Závazná pravidla pro 
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zpracování Přerovských listů a předložit je k projednání Radě města Přerova
O: Novotná Daniela, vedoucí odboru Kanceláře primátora
T: 25. 6. 2015 trvá

506/18/10/2015
Podněty a připomínky z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Část: 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 6. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova
O: Puchalský Vladimír, primátor města Přerova
T: 29. 5. 2015 splněno

507/18/10/2015
Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého
Část: 
odboru koncepce a strategického rozvoje zpracovat inventarizaci brownfieldů na území města Přerova 
do 31.8.2015

O: Gala Pavel, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
T: 31. 8. 2015 trvá


