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Seznam aktuálního plnění úkolů
z Rady města za období 1.1. – 30.6.2015

152/8/4/2015
Regenerace panelového sídliště Přerov II - Předmostí, 11.etapa
Část: 3.
Odboru koncepce a strategického rozvoje připravit žádost o poskytnutí dotace na projekt "Regenerace 
panelového sídliště Přerov II-Předmostí, 11.etapa" z programu na podporu regenerace panelových 
sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2015

O: Gala Pavel, vedoucí odboru koncepce a strat.rozvoje
T: 23. 2. 2015 splněno

163/8/8/2015
Projekt Asistent prevence kriminality MP Přerov 2015
Část: 1.
přistoupit k projektu "Asistent prevence kriminality" dle předloženého projektového záměru
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 5. 2015 splněno

164/8/8/2015
Agentura pro sociální začleňování - Koordinovaný přístup k řešení problematiky 
sociálně vyloučených lokalit
Část: 1.
schvaluje podání přihlášky statutárního města Přerova ke spolupráci s Úřadem vlády České republiky, 
Odborem pro sociální začleňování (Agentura pro sociální začleňování), v rámci účasti v 
Koordinovaném přístupu k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit v Přerově, jejíž součástí 
je vyplněný dotazník (příloha č. 2 důvodové zprávy)
O: Pospíšilová Romana, Vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 2. 2. 2015 splněno

169/8/10/2015
Podnět člena Rady města Přerova Ing.arch. Horkého
Část: 
Odboru vnitřní správy zpracovat registr požadavků na investice a opravy do grafické podoby nad 
rozhraním GIS
O: Karola Petr, vedoucí odboru vnitřní správy
T: 31. 3. 2015 splněno

189/9/7/2015
Nájem nemovitých věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
6706/1 v k.ú. Přerov.
Část: 1.
Uzavření nájemní smlouvy na  část pozemku p.č. 6706/1, ost. Plocha, o výměře 45 m2, v k.ú. Přerov,
mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a MOL Retail Česká republika s.r.o., se sídlem  
Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČ 27632491, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou do 30.6.2019. Výše nájemného bude činit 1.125,- Kč, tj. 25,- Kč/m2/rok (dle vnitřního 
předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude zřízení parkovacích míst
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 splněno
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189/9/7/2015
Nájem nemovitých věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
6706/1 v k.ú. Přerov.
Část: 2.
Uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 6706/1, ost. Plocha, o výměře 
45 m2 v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem pozemku  a  MOL Retail Česká 
republika s.r.o., se sídlem  Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČ 27632491, jako uživatelem pozemku, 
ve výši 25,- Kč/m2/rok, a to za období od 11.5.2014 do doby uzavření nájemní smlouvy
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 splněno

190/9/7/2015
Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
1961/2 v k.ú. Přerov
Část: 1.
Uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě  nájemní smlouvy uzavřené dne 23.2.2009 
na nájem části pozemku p.č. 1961/2, ostatní plocha, o výměře 10 m2 v k.ú. Přerov,  mezi statutárním 
městem Přerov (jako pronajímatelem) a  Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 
1527/68b (jako nájemcem). Nájem bude ukončen dohodou ke dni 10.2.2015
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 28. 2. 2015 splněno

191/9/7/2015
Nájem nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o. 
Část: 1.
Uzavření nájemní smlouvy ve znění dle přílohy 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 na nájem nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova, které tvoří stavební a technologickou část stavby „Kompostárna v Přerově II – Žeravicích“, a 
pozemků pod touto stavbou, které jsou ohraničeny novým plotem kompostárny:
a) stavební část kompostárny:
- zastřešené skladovací boxy,
- komunikace a zpevněné plochy, 
- kanalizace a rozvod vody pro zkrápění, 
- venkovní osvětlení,
- oplocení, 
b) technologická část kompostárny:
- kolový traktor s čelním nakladačem a lopatou KUBOTA M 135 GX + čelní nakladač a lopata, 
- drtič-mísič ZAGO ECOGREEN 15 SD,
- překopávač kompostu EAK 3000,
- prosévací síto FLIPSCREEN S 45,
- čerpadlo HERON EMPH 80 W,
- aerobní fermentor pro zpracování kuchyňského odpadu BM 1500,
- drtič kuchyňského odpadu D 3,
- kontejner pro příjem gastroodpadů KS 500,
- kontejner na sypký materiál KOVOK,
c) pozemky p.č. 1538/3 (orná půda) o výměře 3408 m2, p.č. 1538/7 (ostatní plocha – skládka) o 
výměře 58 m2 a část pozemku p.č. 1538/9 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 325 m2, vše 
v k.ú. Žeravice.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2020. Nájemné za nájem stavební části 
kompostárny uvedené pod písm. a) a pozemků uvedených pod písm. c) bude činit celkem 140.469,42 
Kč/rok, navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
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znění pozdějších předpisů, a nájemné za nájem technologické části kompostárny uvedené pod písm. b) 
bude činit celkem 60.763.64,- Kč/rok, navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu 
k provozování kompostárny.
Součástí nájemní smlouvy bude plná moc, kterou udělí pronajímatel nájemci k zastupování 
pronajímatele při uplatnění vad z vadného plnění podle čl. XIII odst. 5 smlouvy o dílo č. 
SML/0533/2014, kterou dne 28.5.2014 uzavřeli pronajímatel jako objednatel a společnost PSS 
Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Skopalova 2861/7, Přerov, jako zhotovitel ke stavební 
části kompostárny uvedené pod písm. a)  a při uplatnění vad z vadného plnění podle čl. III odst. 3 
kupní smlouvy č. SML/0534/2014, kterou dne 28.5.2014 uzavřeli pronajímatel jako kupující a 
společnost ENERGREEN PROJEKT s.r.o., IČ 26880342, se sídlem Sladkovského 659/40, Olomouc, 
jako prodávající k technologické části kompostárny uvedené pod písm. b)

O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 28. 2. 2015 splněno

192/9/7/2015
Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 4672/1, p.č. 6786/1, p.č. 6805, 
vše 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. 4672/1, p.č. 6786/1, p.č. 6805, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5957-
285/2014, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly, IČ 24729035.Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnost mezi statutárním městem 
Přerovem, jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 40502, 
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene bude uzavřena na 
dobu neurčitou za cenu stanovenou znaleckým posudkem č.132-1362/2014, ve výši 11.010,- Kč, 
včetně DPH. Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí

O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 splněno

198/9/8/2015
Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – navýšení kapacity školy
Část: 2.
Navýšení kapacity základní školy jako součásti příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Velká 
Dlážka 5 na 562 žáků k 01. 09. 2015
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2015 splněno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
199/9/9/2015
Přijetí nepeněžitých darů pro Sociální služby města Přerova, p. o., zřízené statutárním 
městem Přerovem
Část: 
s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Sociálních služeb města Přerova, p. o., Kabelíkova 14a, 
Přerov, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu důvodové zprávy
O: ŽOUŽELKOVÁ JANA, ředitelka Sociálních služeb města Přerova, p.o.
T: 15. 2. 2015 splněno
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200/9/9/2015
Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. - uzavření darovací smlouvy
Část: 1.
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a  subjektem Babybox pro 
odložené děti - STATIM, z.s. IČ 27006891, se sídlem Pod oborou 88, Hájek, 104 00 Praha, jako 
příjemcem, o poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 000,- Kč, na výměnu babyboxu ve Fakultní 
nemocnici Olomouc
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 3. 2015 splněno

201/9/9/2015
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 
Část: 11.
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 32 (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. 
11) s manželi M. a P.D., za nájemné ve výši 1 879,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), 
které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 11, na dobu určitou do 31. 8. 
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. 3. 2015 splněno

206/9/10/2015
Podněty a připomínky z 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
Část: 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 3. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova
O: Puchalský Vladimír, primátor města Přerova
T: 26. 2. 2015 splněno

211/9/11/2015
Tibetská vlajka
Část: 2.
odboru vnitřní správy dne 10. března 2015 vyvěsit na budově radnice tibetskou vlajku

O: Karola Petr, vedoucí odboru vnitřní správy
T: 10. 3. 2015 splněno

228/10/7/2015
Nájem nemovité věci a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – na 
části pozemku p.č. 1245 v k.ú. Čekyně 
Část: 1.
nájem části  pozemku p.č. 1245, ostatní plocha, silnice, o výměře cca 758 m2 v k.ú. Čekyně za účelem 
provedení stavby "Rekonstrukce chodníku  Přerov VII-Čekyně, ul. Jabloňová".  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 
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předávacího protokolu a uzavření nájemní smlouvy ve znění přílohy č.2
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 splněno

229/10/7/2015
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov – nebytové jednotky č. 
2611/103, v objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na  pozemku p.č.  2424/2,  v k.ú. Přerov (Klivarova 3).
Část: 1.
uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 18.2.2010 na 
nebytovou jednotku č. 2611/103, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2424/2, zast. pl.  a nádvoří,  v k.ú. Přerov 
(Klivarova 3) o celkové výměře 36,10 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a 
PaedDr. Evou Říhovou, místem podnikání Přerov I - Město, U tenisu 322/29, IČ 18069282, jako 
nájemcem, ke dni 28.2.2015, ve znění dle přílohy č. 1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 28. 2. 2015 splněno

229/10/7/2015
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov – nebytové jednotky č. 
2611/103, v objektu bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na  pozemku p.č.  2424/2,  v k.ú. Přerov (Klivarova 3).
Část: 2.
uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku č. 2611/103, jiný nebytový prostor, v objektu 
bytový dům č.p. 2610, 2611, 2612, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2424/2, 
zast. pl.  a nádvoří,  v k.ú. Přerov (Klivarova 3) o celkové výměře 36,10 m2 mezi statutárním městem 
Přerov, jako pronajímatelem a Janou Kuciánovou, místem podnikání Přerov I - Město, Vaňkova 10, IČ 
03764567, jako nájemcem, ve znění dle přílohy č. 2. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.3.2015. Výše nájemného bude činit 33.140,-Kč/rok (bez 
DPH), tj. 1.000,-Kč/m2/rok u hlavní místností a 800,-Kč/m2/rok u vedlejších místností (dle vnitřního 
předpisu č. 7/09) a ve výši 564,-Kč/rok za  zařizovací předměty. Účelem nájmu bude využití jednotky 
jako prodejna denního tisku, časopisů, cukrovinek, cigaret, tabáku, tabákových výrobků, 
alkoholických a nealkoholických nápojů a dekorativních doplňků

O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 28. 2. 2015 splněno

232/10/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova - na části pozemku p.č. 186 v k.ú. Popovice u 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 pověřeným třetím osobám přístup a 
příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění k tíži pozemku p.č. 186 v k.ú. Popovice u Přerova, 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. 2.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, v rozsahu, který  je vyznačen 
geometrickým plánem č. 261-41/2014 vyhotoveným Ing. Ivo Sadílkem. Jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 640,- Kč, včetně 
DPH
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
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T: 30. 6. 2015 splněno

233/10/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 
města Přerova - na částech pozemků p.č. 49/1, p.č. 50/12 a p.č. 431 vše v k.ú. Vinary u 
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 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. 49/1, p.č. 50/12 a p.č. 431 vše v k.ú. Vinary u Přerova, 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.2.Věcné 
břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném geometrickým 
plánem č. 492-17/2014 vyhotoveným Ing. Ivo Sadílkem. Jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene - služebnosti je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 450,- Kč, včetně DPH
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 splněno

234/10/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 499 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 p.č. 499 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 smlouvě budoucí 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.
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.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene geometrický plán 
potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene -
služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma. Na základě tohoto geometrického 
plánu budoucí povinný z věcného břemene zajistí vyhotovení znaleckého posudku na stanovení výše 
jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti. 
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: 30. 6. 2015 splněno

235/10/7/2015
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Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 6050/1, p.č. 6857/9, p.č. 
6857/10, vše v k.ú. Přerov.  
Část: 1
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat distribuční soustavu – podzemní STL plynovodní přípojku, 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 – podzemní STL plynovodní přípojky k  tíži pozemků 
p.č. 6050/1, p.č. 6857/9, p.č. 6857/10, vše v k.ú. Přerov, ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, 
a.s., se sídlem 28. října 7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 45193410, a uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 2. 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 Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 7, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 45193410, 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 plynárenskému zařízení, prokazatelně doručí budoucímu povinnému 
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 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: 30. 4. 2015 splněno

237/10/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v k.ú. Přerov, vše v majetku 
statutárního města Přerova.  
Část: 2.
zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene –
služebnosti zřídit a provozovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě včetně k tomu všech 
nezbytně nutných zařízení elektronických zařízení a s tím spojeného omezení, spočívajícího v 
povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřených třetích osob přístup a příjezd na zatížené 
nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné modernizace, rekonstrukce a 
odstranění podzemního vedení veřejné komunikační sítě a všech k provozu komunikační sítě 
nezbytných zařízení k tíži pozemků 
p.č. 237, p.č. 238, p.č. 327/1, p.č. 327/2, p.č. 335, p.č. 340, p.č. 462/2, p.č. 510/2, p.č. 4394/1, p.č. 
4587/2, p.č. 4924/1, p.č. 4926/1, p.č. 4926/2, p.č. 4926/3, p.č. 4929/1, 4929/2, p.č. 4930, p.č. 4937, 
p.č. 4938/1, p.č. 4951/3, p.č. 4952, p.č. 4953, p.č. 4954, p.č. 4955, p.č. 5005, p.č. 5010/1, p.č. 5111, 
p.č. 5113, p.č. 5115/2, p.č. 5116/2, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6011-
105/2014, a to ve prospěch 
1. ČD-Telematika, a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ 61459445  
2. Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 4, 120 00 Praha 2, IČ 28128338
a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č.2.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerovem jako povinným 
z věcného břemene – služebnosti a  ČD-Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, IČ 
61459445 a Nej TV a.s., se sídlem Francouzská 4, 120 00 Praha 2, IČ 28128338, jako oprávněnými  z 
věcného břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti  bude uzavřena na dobu 
neurčitou za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. XXXX-7476-109/2014 ve výši 343.223,- Kč, 
která bude navýšena o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni skutečného zdanitelného 
plnění, která činí 21%. Celková úplata za zřízení věcného břemene – služebnosti včetně DPH činí 
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415.299,83 Kč.  Na této stanovené jednorázové úhradě se bude prvý i druhý oprávněný podílet částkou 
207.649,90 Kč. Oprávnění z věcného břemene – služebnosti  uhradí správní poplatek za vklad práva 
do katastru nemovitostí, přičemž každý z nich uhradí ½ tohoto poplatku
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 splněno

241/10/8/2015
Stížnost rodičů na postup při vyřízení, resp. nevyřízení petice – Základní škola J. A. 
Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 (odloučené pracoviště 
Pod skalkou 13)
Část: 2.
předložený návrh odpovědi, která bude zaslána zástupci stěžovatelů
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 20. 2. 2015 splněno

242/10/8/2015
Základní škola Přerov, U tenisu 4 – výsledek šetření stížnosti 
Část: 2.
návrh odpovědi České školní inspekci ve věci šetření stížnosti uvedené v bodě 1 tohoto usnesení, který 
je přílohou důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 28. 2. 2015 splněno

243/10/8/2015
Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad při základních školách zřizovaných 
statutárním městem Přerovem 
Část: 
s účinností od 01. 03. 2015 do funkce člena školské rady 
a) při Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16:
 PhDr. Jiřího Pospíšila 
 Mgr. Jarmilu Ižovou
b) při Základní škole Přerov, Svisle 13:
 Mgr. Petru Bürglovou
 p. Romana Kozáka 
c) při Základní škole Přerov, Trávník 27:
 Ing. Petra Měřínského  
 Mgr. Hanu Pavlíčkovou 
d) při Základní škole Přerov, U tenisu 4:
 Mgr. Jolanu Čechovou 
 MUDr. Jiřího Hadvigera 
e) při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 :
 p. Veroniku Gallovou 
 p. Michala Záchu 
f) při Základní škole Přerov, Za mlýnem 1:
 Bc. Janu Vilišovou, DiS. 
 Mgr. Pavla Vychodila 
g) při Základní škole Přerov, Želatovská 8:
 MUDr. Marii Mathonovou 
 Mgr. Ivanku Grigárkovou 
h) při Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 
14:
 Mgr. Marii Plánkovou 



9/41
Sestava vytvořena dne 1.7.2015 v 13:02:05

 Ing. Petra Vránu 
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 28. 2. 2015 splněno

244/10/8/2015
Přijetí nepeněžitého daru účelově určeného příspěvkovou organizací zřízenou 
statutárním městem Přerovem  
Část: 
s přijetím nepeněžitého 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: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 28. 2. 2015 splněno

245/10/9/2015
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
Část: 10.
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 28 (1+1), o ploše 30,15 m2 v domě zvláštního 
určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku parc.č. 5734/10, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 
10) s paní M.S. a panem J.L., za nájemné ve výši 1 070,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 
předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 10, na dobu určitou 
do 30. 9. 2015 s možností prodloužení. Vedle nájemného budou nájemci hradit služby spojené s 
užíváním bytu

O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 splněno

246/10/9/2015
Komunitní plánování sociálních služeb – tvorba a podoba navazujícího dokumentu
Část: 1. 
schválit zahájení přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Přerov pro období 
let 2016 – 2019
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 3. 2015 splněno

247/10/9/2015
Odlehčovací služba
Část: 
náměstkovi Bc. Tomáši Navrátilovi jednat s poskytovali sociální služby – odlehčovací služby o 
možných podmínkách přednostního poskytování této služby občanům města Přerova
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 5. 2015 splněno

248/10/9/2015
Domov pro seniory Tovačov - žádost o účelovou dotaci
Část: 1.
schválit poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Domov pro seniory Tovačov, 
příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem Tovačov, Nádražní č. p. 94, PSČ 751 01, na zajištění 
poskytování pobytových sociálních služeb občanům s trvalým pobytem ve městě Přerov, v roce 2015

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 4. 2015 splněno
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249/10/9/2015
Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy - obec Nahošovice
Část: 1.
přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a obcí 
Nahošovice, se sídlem Nahošovice 39, PSČ 751 14, IČ 00636401 jako dárcem, jejímž předmětem je 
darování částky ve výši 4 740,- Kč na spolufinancování provozu denního stacionáře v zařízení 
Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu, dle důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 3. 2015 splněno

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 splněno

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

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 splněno

281/12/7/2015
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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 splněno

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, 
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- 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 
pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, podle platné sazby daně ke dni uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zajistí 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 splněno

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 splněno
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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 splněno

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 splněno

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 města Přerova
T: 27. 3. 2015 splněno
302/13/5/2015
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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. 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 splněno
smlouvy o zápůjčkách uzavřeny

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 splněno

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 splněno

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 splněno
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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 splněno

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 splněno

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

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 splněno

329/13/9/2015
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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 splněno

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 splněno

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 
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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 splněno

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 splněno

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 splněno

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 splněno

333/13/10/2015
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2015/2016 a 
financování pozice sociálního pedagoga     
Část: 4.
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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 splněno

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 splněno

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: 1.
schválit uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy pro plnění povinné 
školní docházky mezi statutárním městem Přerovem a obcí Lhotka, IČ: 00636339, se sídlem Lhotka 
č.p. 6, k 01. 07. 2015. Předmětem této dohody je, že žáci s trvalým pobytem v obci Lhotka patří do 
školského obvodu Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 
14
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2015 splněno

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 splněno

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 splněno
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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: 2.
pro školní rok 2015/2016 v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerovem výjimku z 
maximálního počtu dětí ve třídách takto:
 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,

 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,

 Mateřská škola Přerov, Máchova 14, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 25 dětí,
 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,
 Mateřská škola Přerov, Optiky 14, kde lze 2 třídy naplnit do počtu 25 dětí,
 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, kde lze 2 třídy naplnit do počtu 25 dětí,
 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23, kde lze 1 třídu naplnit do počtu 25 dětí a 1 třídu do počtu 

26 dětí,
 Mateřská škola Přerov, Kozlovská 44, kde lze 2 třídy naplnit do počtu 25 dětí, 
 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

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
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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

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

339/13/10/2015
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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.

 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,

 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,

 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.,

 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.,

 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

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 splněno

341/13/11/2015
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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 splněno

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 m2,
- 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 m2,
- 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 m2,

- ul. Komenského – 4 místa na části pozemku p.č. 75/1 o výměře 8 m2.

Dodatkem č. 13 se dále mění výše nájemného z částky 3.050.653,- Kč/rok navýšených o DPH v 
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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 splněno

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
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2015 splněno
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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 splněno

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

383/14/7/2015
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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 splněno

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

387/14/7/2015
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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 splněno

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
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O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2015 splněno

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 splněno

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 magistrátu
T: 30. 6. 2015 splněno

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 magistrátu
T: 1. 10. 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, 
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 splněno

424/16/8/2015
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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 splněno

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 
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 
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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 splněno

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 splněno

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 splněno

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: Puchalský Vladimír, primátor města Přerova
T: 7. 5. 2015 splněno

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
- Návrh na prodloužení termínu T: 30. 9. 2015 na základě projednání v komisi.

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 splněno

455/17/7/2015
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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
Musí být projednáno v představenstvu spol. Teplo Přerov, a.s.
- Návrh na prodloužení termínu T: 31. 7. 2015

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 
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,
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- 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 

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
Musí být projednáno v představenstvu spol. Teplo Přerov, a.s.
- Návrh na prodloužení termínu T: 31. 7. 2015

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
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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 splněno

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 splněno

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 splněno
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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
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 splněno

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
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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: 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

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
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505/18/10/2015
Závazná pravidla pro zpracování Přerovských listů.
Část: 
Kanceláři primátora zpracovat ve spolupráci s Redakční radou Přerovských listů Závazná pravidla pro 
zpracování Přerovských listů a předložit je k projednání Radě města Přerova
O: Novotná Daniela, vedoucí odboru Kanceláře primátora
T: 25. 6. 2015 trvá
- Návrh na prodloužení termínu T: 31. 8. 2015 na základě projednání v Redakční radě              
a s primátorem.

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

515/20/4/2015
Transparentní účet
Část: 2)
uzavření Dohody o změně Smlouvy o běžném účtu mezi statutárním městem Přerov a Českou 
spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, k účtu číslo 27-
1884482379/0800, jejímž předmětem je nastavení tohoto účtu města jako účtu transparentního ve 
smyslu bodu 1 tohoto usnesení
O: Řezáčová Eva, vedoucí odboru ekonomiky
T: 31. 7. 2015 splněno
dohoda uzavřena

519/20/5/2015
Přerovská stavba roku 2014 - výsledky soutěže
Část: 3.
vedoucímu odboru koncepce a strategického rozvoje připravit pro Radu města Přerova vypracování 
nových zásad soutěže Přerovská stavba roku 2015
O: Gala Pavel, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
T: 31. 8. 2015 trvá
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538/20/7/2015
1. Zrušení věcného břemene k tíži nemovitého majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 1961/4 v k.ú. Přerov                                
2. Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
1961/1, pozemku p.č. 1961/2, pozemku p.č. 1961/4, části pozemku p.č. 1981/1, části 
pozemku p.č. 1981/37, části pozemku p.č. 1981/48 a části pozemku p.č. 4986/1 vše v k.ú. 
Přerov                                                                                                                                                                               
Část: 1.
zrušení věcného břemene práva přístavby obchodního domu Prior Přerov k tíži části pozemku p.č. 
1961/4 v k.ú. Přerov, které bylo vloženo do katastru nemovitostí na základě smlouvy o věcném 
břemeni uzavřené  dne 15.8.1995 mezi statutárním městem Přerov (jako povinným z věcného 
břemene) a společností PRIOR PŘEROV a.s., se sídlem Přerov, Čechova 26, IČ: 47151277 (jako 
oprávněným  z věcného břemene) a uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene mezi statutárním 
městem Přerov (jako povinným z věcného břemene) a společností PRIOR, obchodní domy a.s., se 
sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ: 46962344 (jako oprávněným z věcného břemene), jako 
právním nástupcem společnosti PRIOR PŘEROV a.s., se sídlem Přerov, Čechova 26, IČ: 47151277, 
ve znění dle přílohy č. 1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 splněno

538/20/7/2015
1. Zrušení věcného břemene k tíži nemovitého majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 1961/4 v k.ú. Přerov                                                                                            
2. Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
1961/1, pozemku p.č. 1961/2, pozemku p.č. 1961/4, části pozemku p.č. 1981/1, části 
pozemku p.č. 1981/37, části pozemku p.č. 1981/48 a části pozemku p.č. 4986/1 vše v k.ú. 
Přerov                                                                                                                                                                               
Část: 3.
nájem části pozemku p.č. 1961/1, ostatní plocha, o výměře 2425 m2, části pozemku p.č. 1961/2, 
ostatní plocha, o výměře 3775 m2 a pozemku p.č. 1961/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 958 
m2 všechny v k.ú. Přerov za účelem umístění stavby Obchodní galerie Přerov a nájem části pozemku 
p.č. 1961/1, ostatní plocha, o výměře 4003 m2, části pozemku p.č. 1961/2, ostatní plocha, o výměře 15 
m2, části pozemku p.č. 1981/1, ostatní plocha, o výměře 205 m2, části pozemku p.č. 1981/37, ostatní 
plocha, o výměře 32 m2, části pozemku p.č. 1981/48, ostatní plocha, o výměře 47 m2 a části pozemku 
p.č. 4986/1, ostatní plocha, o výměře  2025 m2 vše v k.ú. Přerov za účelem zařízení staveniště. 
Součástí ujednání nájemní smlouvy bude úhrada ve výši 160,- Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání:
 části pozemku p.č. 1961/1, ostatní plocha o výměře 650 m2 za období od 20.3.2015 do 14.4.2015
 části pozemku p.č. 1961/1, ostatní plocha, o výměře 650 m2 a části pozemku p.č. 1961/2, ostatní 

plocha, o výměře 3700 m2 za období od 15.4.2015 do 20.4.2015 
 části pozemku p.č. 1961/1, ostatní plocha, o výměře 2425 m2 a části pozemku p.č. 1961/2, ostatní 

plocha, o výměře 3775 m2 oba v k.ú. Přerov za účelem umístění stavby Obchodní galerie Přerov a 
nájem části pozemku p.č. 1961/1, ostatní plocha, o výměře 4003 m2, části pozemku p.č. 1961/2, 
ostatní plocha, o výměře 15 m2, části pozemku p.č. 1981/1, ostatní plocha, o výměře 205 m2, části 
pozemku p.č. 1981/37, ostatní plocha, o výměře 32 m2, části pozemku p.č. 1981/48, ostatní 
plocha, o výměře 47 m2 a části pozemku p.č. 4986/1, ostatní plocha, o výměře  2025 m2 vše v k.ú. 
Přerov (které jsou předmětem nájemní smlouvy)  za období od 21.4.2015 do data účinnosti 
nájemní smlouvy uzavřené dle tohoto usnesení. 

Nájemní smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a společností 
GALERIE Přerov s.r.o., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ: 292 87 138 (jako nájemcem) ve 
znění dle přílohy č. 2.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2016, s účinností od 1.7.2015. Nájemné činí 
160,- Kč/m2/rok (celkem 2.157.600,- Kč /rok) a bude navýšeno o příslušnou sazbu DPH
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
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T: 30. 6. 2015 splněno

539/20/7/2015
Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6577/260  
a části pozemku p.č. 6577/267, oba v k.ú. Přerov. 
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy na nájem  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  -  
pozemku p.č. 6577/260, ostatní plocha, o výměře 77 m2, části pozemku p.č. 6577/267, ostatní plocha, 
o výměře 183m2, oba v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a F. 67 
s.r.o., se sídlem Nádražní 606/28, 741 01 Nový Jičín, IČ 26869675, jako nájemcem ve znění přílohy č. 
3. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědní lhůtou, za dohodnuté 
nájemné ve výši 57.980,- Kč/rok, tj. 223,- Kč/m2/rok, které bude navýšené o příslušnou sazbu DPH. 
Účelem nájmu bude využití předmětu nájmu k prezentaci vozidel Ford. Nájemce uhradí náklady za 
vypracování znaleckého posudku ve výši 2.900,- Kč
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2015 trvá

540/20/7/2015
Nájem  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -  plynárenského zařízení 
VTL, STL, NTL, přípojek, RS na pozemcích v k.ú. Přerov, Henčlov, Vinary u Přerova, 
Kozlovice u Přerova, Lýsky, Újezde u Přerova, Lověšice u Přerova, Žeravice, Dluhonice, 
Čekyně, Bochoř.
Část: 1.
ukončení nájemních smluv uzavřených s právními předchůdci  RWE GAS Net s.r.o., se sídlem Klišská 
940, 401 17 Ústí nad Labem, č.  620109/02, ze dne  7.2.2002, č. 614005/05 ze dne 14.2.2005, č. 
614033/04 ze dne 15.12.2004, č. 614043/02 ze dne 14.11.2002, č. 614042/02 ze dne 14.11.2002, č. 
614057/2001 ze dne 19.12.2001, č. 614075/2000 ze dne 23.10.2000, č. 06140019/2008, ze dne 
21.1.2009, č. 614067/2000 ze dne 11.10.2000, č. 614078/2000 ze dne 30.10.2000 a  č. 614060/99 ze 
dne 3.12.1999 ve znění příslušných dodatků na plynárenská zařízení dohodou, ke dni účinnosti nové 
nájemní smlouvy

O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2015 trvá

540/20/7/2015
Nájem  nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -  plynárenského zařízení 
VTL, STL, NTL, přípojek, RS na pozemcích v k.ú. Přerov, Henčlov, Vinary u Přerova, 
Kozlovice u Přerova, Lýsky, Újezde u Přerova, Lověšice u Přerova, Žeravice, Dluhonice, 
Čekyně, Bochoř.
Část: 2.
uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  -
plynárenského zařízení VTL, STL, NTL, přípojek, RS,  v majetku statutárního města Přerov mezi 
statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, 
40117 Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako nájemcem ve znění přílohy č. 1. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 668.598,- Kč, které bude navýšené o příslušnou sazbu 
DPH. Účelem nájmu bude provozování plynárenského zařízení VTL, STL, NTL, přípojek, RS
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2015 trvá



38/41
Sestava vytvořena dne 1.7.2015 v 13:02:05

541/20/7/2015
Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov -  prostor sloužících podnikání v 
objektu č.p. 632, doprava, příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č. 908/1 v k.ú. Přerov
Část: 2.
Mgr. Omara Teriakiho k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti 
samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 splněno

542/20/7/2015
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –  prostoru sloužícího 
podnikání v objektech jiná stavba č.p. 84, č.p. 47, č.p. 83, příslušných k části obce Přerov 
I - Město, které jsou součástí pozemku p.č. 155, p.č. 180, p.č. 179, v k.ú. Přerov 
(Bratrská 2, nám. T.G.M. 5, nám. T.G.M. 4).
Část: 1.
uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 1.8.2005, ve znění dodatků č. 1 až č. 5,  na prostor 
sloužící podnikání v objektech jiná stavba č.p. 84, č.p. 47, č.p. 83, příslušných k části obce Přerov I -
Město, které jsou součástí pozemku p.č. 155, p.č. 180, p.č. 179, v k.ú. Přerov, (Bratrská 2, nám. 
T.G.M. 5, nám. T.G.M. 4), o celkové výměře 119,1 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a Pavlem Smékalem, místem podnikání Přerov I - Město, Bratrská 569/24, IČ 
73254657, jako nájemcem, ve znění dle přílohy.
Dodatkem bude nájemní smlouva doplněna o ustanovení, podle kterého bude mít pronajímatel právo 
odstoupit od smlouvy v případě, že nájemce bude v prodlení s úhradou záloh na energie

O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2015 trvá

543/20/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 486 a p.č. 548/1 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova  
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN a kabelovou skříň SS 200/P , 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. 486 a p.č. 548/1 oba v k.ú. Kozlovice u 
Přerova, 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. Rozsah věcného břemene je 
vyznačen geometrickým plánem č. 636-59/2014 vyhotoveným Ing. Ivo Sadílkem. Jednorázová úhrada 
za zřízení věcného břemene - služebnosti je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 1.270,-
Kč, včetně DPH
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 8. 2015 trvá

544/20/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 1142 v k.ú. Čekyně 
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 
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příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 
rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 1142 v k.ú. Čekyně, 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. Rozsah věcného břemene je 
vyznačen geometrickým plánem č. 380-40/2014 vyhotoveným Ing. Ivo Sadílkem. Jednorázová úhrada 
za zřízení věcného břemene - služebnosti je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 330,-
Kč, včetně DPH
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 8. 2015 trvá

545/20/7/2015
Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – 6 ks nábytku 
do vlastnictví příspěvkové organizace Muzeum Komenského v Přerově. 
Část: 1.
uzavření darovací smlouvy na movité věci – skříň, inv. č. 441-00000042,   psací stůl, inv. č. 441-
00000043, knihovna, inv. č. 441-00000044, 2 ks registrační skříň, inv. č. 441-00000045 a 441-
00000046, hodiny, inv. č. 441-00000048, z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví 
příspěvkové organizace Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem Přerov I – Město, Horní nám. 7, 
IČ 00097969, ve znění dle přílohy
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 splněno

546/20/7/2015
Bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – starožitný 
stropní lustr a obraz továrníka Janouška. 
Část: 1.
uzavření darovací smlouvy na movité věci – starožitný stropní křišťálový lustr a obraz továrníka 
Janouška  do vlastnictví statutárního města Přerov z vlastnictví V.J., ve znění dle přílohy
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 splněno

548/20/7/2015
Smlouva s Českou republikou – Úřadem práce České republiky o podmínkách užívání 
prostor ve stavbě pro administrativu č.p. 2015 (Smetanova 7), příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1239 v k.ú. Přerov, a poskytování služeb 
v souvislosti s jejich užíváním 
Část: 1.
uzavření smlouvy s Českou republikou - Úřadem práce České republiky, IČ 72496991, se sídlem 
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, o podmínkách užívání prostor o celkové výměře 220,15 m2 ve 
stavbě pro administrativu č.p. 2015 (Smetanova 7), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 
součástí pozemku p.č. 1239 v k.ú. Přerov, a poskytování služeb v souvislosti s jejich užíváním, ve 
znění dle přílohy č. 1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 splněno

549/20/7/2015
Smlouva o využití výluky na síti SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace při opravě mostu na místní komunikaci přes železniční trať v Přerově-
Dluhonicích v km 186,692 
Část: 1.
uzavření smlouvy o využití výluky na síti SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
při opravě mostu na místní komunikaci přes železniční trať v Přerově-Dluhonicích v km 186,692 mezi 
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statutárním městem Přerov, jako objednatelem a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, 
se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, jako dodavatelem, ve znění dle 
přílohy č. 1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2015 trvá

551/20/8/2015
Úprava platu ředitele základní školy
Část: 1.
s účinností od 1. 7. 2015 platový postup do vyššího platového stupně panu Mgr. Přemyslovi 
Dvorskému, Ph.D., řediteli Základní školy Přerov, Želatovská 8 v rozsahu dle důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2015 splněno

552/20/8/2015
Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Přerovem  
Část: 
s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Přerovem, 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. 6. 2015 splněno

553/20/9/2015
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace - žádost o dotaci
Část: 1.
schválit poskytnutí dotace ve výši 4 500,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Čtyřlístek - centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČ 70631808, Hladnovská 751/119, Ostrava 
- Muglinov, PSČ 712 00, jako příjemcem dotace, na provoz pobytové sociální služby poskytované 
uživatelce s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2015
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2015 trvá

554/20/9/2015
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Přerov - Žádost o 
poskytnutí mimořádné dotace na činnost v roce 2015 
Část: 2.
pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1 
návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2015 trvá

555/20/9/2015
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
Část: 11.
usnesení č. 462/17/9/2015 (bod 2 - paní L.K.) přijaté na 17. schůzi Rady města Přerova konané dne 7. 
5. 2015
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
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T: 31. 8. 2015 trvá

561/20/10/2015
Podněty a připomínky ze 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Část: 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými                 
na 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova

O: Puchalský Vladimír, primátor města Přerova
T: 30. 6. 2015 splněno


