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Seznam úkolů
21. – 24. schůze Rady města

518/21/4/2015
Obecně závazná vyhláška č...../2015, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Část: 
vydat Obecně závaznou vyhlášku č...../2015, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 
7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
O: Řezáčová Eva, vedoucí odboru ekonomiky
T: 31. 7. 2015 splněno

523/21/4/2015
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci  
Část: 3)
pověřit náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1. 
návrhu na usnesení včetně jejího podpisu
O: Řezáčová Eva, vedoucí odboru ekonomiky
T: 30. 9. 2015 trvá

551/21/7/2015
Úplatný převod nemovitých věcí do majetku města - pozemku p.č. 686/3 v k.ú. Újezdec u 
Přerova.
Část: 1.
schválit úplatný převod  -  pozemku p.č.686/3, ostatní plocha, o výměře 10 m2, v k.ú. Újezdec u 
Přerova z vlastnictví J.K. do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 4 300,- Kč, 
cena v místě a čase obvyklá, a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č.1

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

553/21/7/2015
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  nájemní smlouvy 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 23,55 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností 
MIPEM Service s.r.o., se sídlem Přerov I – Město, Kosmákova 306/58, IČ 25817108, jako nájemcem, 
ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností 
od 1.8.2015. Výše nájemného bude činit 35.989,20Kč/rok (bez DPH), tj. 1.656,-Kč/m2/rok u hlavní 
místnosti, 1.200,-Kč/m2/rok  u vedlejší místností (dle nabídky zájemce). Účelem nájmu bude využití 
prostoru jako prodejna dárkového zboží a suvenýrů. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny 
samostatně
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2015 splněno
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554/21/7/2015
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části prostor v 
objektu jiná stavba č.p. 64,  příslušném k části obce Přerov I - Město, který je součástí 
pozemku p.č.  3346/7, v k.ú. Přerov - bezbariérová garáž Kozlovská 17.
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy na část prostor v objektu jiná stavba č.p. 64, příslušném k části obce Přerov 
I - Město, který je součástí pozemku p.č. 3346/7,  v k.ú. Přerov (Kozlovská 17) - bezbariérové garáže 
č. 4 o výměře 23,70 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a S.Š., jako nájemcem, 
ve znění dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností 
od 1.7.2015. Výše nájemného bude činit 3.911,- Kč/rok (bez DPH), tj. 165,-Kč/m2/rok, která bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu bude využití prostoru jako bezbariérová garáž. 
Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 splněno

555/21/7/2015
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1265/3 
a p.č. 1284/3 v k.ú. Henčlov.
Část: 1.
uzavření dohody ve znění přílohy č. 1 mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a 
OHL ŽS a.s., IČ  46342796, DIČ: CZ 46342796, se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 
00, jako nájemcem, kterým bude ke dni 15.6.2015 ukončen nájemní vztah k pozemkům p.č. 1265/3, 
ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 3540 m2  a p.č. 1284/3 ostatní plocha, manipulační plocha , 
o výměře 11 785 m2, oba v k.ú. Henčlov, založený nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem 
a nájemcem dne 18.11.2014
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2015 splněno

557/21/7/2015
Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1028 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 -  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 případně rekonstrukce a 
odstranění k tíži pozemku p.č. 1028, ost. plocha, v k.ú. Újezdec 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 smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č.1.

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena úplatně a to 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 zřízeno 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 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene – služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného břemene –
služebnosti geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah 
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věcného břemene – služebnosti na výše uvedeném pozemku, včetně ochranného pásma a znalecký 
posudek, kterým bude stanovena jedno rázová výše úhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti 
včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
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. 7. 2015 splněno

559/21/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 4957/3 v k.ú. Přerov,    v 
majetku statutárního města Přerova.  
Část: 1
schválit zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene 
– služebnosti zřídit a provozovat distribuční soustavu – podzemní kabelové vedení NN, přípojkovou 
kabelovou skříň 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 rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy – podzemního kabelového 
vedení NN a přípojkové kabelové skříně k  tíži pozemku p.č. 4957/3  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. 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 smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene – služebnosti  bude 
uzavřena ve znění přílohy č. 3.

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: 31. 7. 2015 splněno

560/21/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku  p.č. 4306/33,v k.ú. Přerov, v 
majetku statutárního města Přerova.  
Část: 2.
náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání, k jeho podpisu  dle bodu 1. 
návrhu usnesení a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního 
jednání
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
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T: 31. 7. 2015 splněno

561/21/7/2015
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 4973/14, p.č. 4973/16, oba 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 VN 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 
rekonstrukce a odstranění distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení VN k  tíži pozemků 
p.č. 4973/14, p.č. 4973/16  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. 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 smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene – služebnosti  bude uzavřena ve znění přílohy č. 3.

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 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. 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. 7. 2015 splněno

563/21/7/2015
Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov –  notebooku 
DELL VOSTRO 3550 včetně příslušenství,  multifunkční tiskárny HP OFFICEJET 
6500 A PLUS a licencí. 
Část: 1.
bezúplatný převod movitých věcí - notebooku DELL VOSTRO 3550 včetně operačního systému 
Windows 7 Professional, software Office Home Business 2010CZ PKC a brašny Modecom Mark, inv. 
č. I-00367-2011,  multifunkční duplexní tiskárny HP Officejet 6 500 A Plus, inv. č. I-00368-2011, z 
vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví příspěvkové organizace Pedagogicko-
psychologická poradna Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc - Lazce, U sportovní haly 544/1a, IČ 
60338911 ve znění dle přílohy
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2015 splněno

563/21/7/2015
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Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov –  notebooku 
DELL VOSTRO 3550 včetně příslušenství,  multifunkční tiskárny HP OFFICEJET 
6500 A PLUS a licencí. 
Část: 2.
uzavření smlouvy o postoupení nevýhradní licence k užití díla - licence pro používání diagnostické 
metody Barvy života, Interaktivní diagnostika, produkt Třída v krizi, pro diagnostiku 30 rizikových 
skupin, inv.č. I-00366-2011, mezi statutárním městem Přerov, jako nabyvatelem oprávnění k užití díla 
a příspěvkovou organizacíe Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, se sídlem 
Olomouc - Lazce, U sportovní haly 544/1a, IČ 60338911,  jako postupníkem, ve znění dle přílohy. 
Nevýhradní licence bude postupiteli postoupena bezúplatně
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 7. 2015 splněno

564/21/7/2015
Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – 3 ks tabla s 
fotografiemi do vlastnictví příspěvkové organizace Muzeum Komenského v Přerově. 
Část: 1.
bezúplatný převod movitých věcí - 3 ks tabla s fotografiemi Zastupitelstva města Přerova pro rok 2010 
- 2014, inv. č. 442-00011954, č. 442-00011955 a č. 442-00011956, 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: 31. 7. 2015 splněno

567/21/8/2015
Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním 
městem Přerovem  
Část: 
s přijetím nepeněžitých darů 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. 6. 2015 splněno

568/21/8/2015
Odměny ředitelům škol a školských zařízení  
Část: 
návrh na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol a Zařízení školního stravování 
Přerov, Kratochvílova 30, zřízených statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové 
zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených 
uvedeným organizacím na rok 2015 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2015 splněno

569/21/9/2015
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Kritéria pro udělení souhlasu nebo nesouhlasu statutárním městem Přerovem podle 
ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů 
Část: 
Kritéria pro udělení souhlasu nebo nesouhlasu statutárním městem Přerovem podle ustanovení§ 33 
odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Znění kritérií 
je přílohou důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 26. 6. 2015 splněno

570/21/9/2015
Souhlas statutárního města Přerova jako vypravitele pohřbu se zastavením dědického 
řízení  
Část: 2.
náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu souhlasu dle bodu 1 návrhu na usnesení
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2015 splněno

571/21/9/2015
Závazné stanovisko - souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 
33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů 
Část: 43.
závazné stanovisko statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad práce ČR, 
Krajská pobočka Olomouc určila za osobu užívající byt pana D.D. a s ním společně posuzovanou 
osobu paní A.K., kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení UMZ, s.r.o., Přerov, Dluhonská 
2942/102, IČ 26928761. Znění závazného stanoviska je přílohou důvodové zpráv
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2015 splněno

663/24/3/2015
Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016
Část: 2.
uložit Radě města Přerova vyzvat žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační programy 
statutárního města Přerova pro rok 2016 za těchto podmínek:
 žádosti budou podávány v termínu od 12.10.2015 do 23.10.2015,
 místo pro podání žádosti o dotaci: 
      - Statutární město Přerov, kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11 
Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti kultury,
       - Statutární město Přerov, odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 7), 
750 11  Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti sociální a 
zdravotní, 
 tiskopisy bude možné vyzvednout na výše uvedených pracovištích nebo v Městském informačním 

centru na nám. TGM ode dne 10.09.2015, od tohoto data budou rovněž k dispozici na webových 
stránkách města www.prerov.eu.

O: Řezáčová Eva, vedoucí odboru ekonomiky
T: 11. 9. 2015 trvá
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674/24/5/2015
Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova – prostoru v objektu občanské vybavenosti č.p. 100, příslušném k části 
obce Přerov XII - Žeravice, který je součástí pozemku p.č. 7, v k.ú. Žeravice (Na návsi 
40).
Část: 2.
uzavření nájemní smlouvy na prostor v objektu občanské vybavenosti  č.p. 100, příslušném k části 
obce Přerov XII - Žeravice, který je součástí pozemku p.č. 7,  v k.ú. Žeravice, (Na návsi 40) - prostor 
střechy (na stožárech)  o výměře 5 m2 a kabelové stupačky, mezi statutárním městem Přerovem, jako 
pronajímatelem a Ing. Josefem Schneiderem, místem podnikání Velký Týnec, Antonína Klobouka 
641, IČ 73286150, jako nájemcem, ve znění dle přílohy.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou, 29 dnů, s účinností od 16.9.2015 do 14.10.2015. Výše nájemného bude činit 115,-Kč (včetně 
DPH). Účelem nájmu bude využití prostoru k umístění a provozování technického zařízení pro datové 
a bezdrátové připojení koncových účastníků především k síti Internet pro místní část Žeravice

O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 8. 2015 splněno

696/24/5/2015
Dodatek č. 16 k nájemní smlouvě 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 dodatku č. 16 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, dodatku č. 14 ze dne 29.7.2014 a dodatku č. 15 ze dne 26.6.2015, 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. 1. Dodatkem č. 16 se mění označení nemovité věci jako předmětu nájmu tak, že se v příloze č. 1 
nájemní smlouvy (Seznam nemovitého majetku) - bod 3. zimní stadion v Přerově včetně Městské 
sportovní haly, vše v k.ú. Přerov, nahrazuje část textu:

„stavba ocelové haly na pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, která není předmětem evidence katastru 
nemovitostí“

textem:

„garáž bez čp/če postavená na pozemku p.č. 5307/417 v k.ú. Přerov“.

V jiném se nájemní smlouva nemění
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2015 trvá

697/24/5/2015
Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 6868/83 v k.ú. 
Přerov.
Část: 1. 
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uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 24.4.2015 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,  ke dni 30.9.2015, ve znění dle přílohy
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2015 trvá

698/24/5/2015
Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 
5307/84  a p.č. 5307/27 vše v k.ú. Přerov 
Část: 1.
nájem části pozemku p.č. 5307/84 o výměře 9 m2 a části pozemku p.č. 5307/27 o výměře 9 m2 oba v 
k.ú. Přerov. 
Nájemní smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a paní 
Kateřinou Vachouškovou, místem podnikání Tř. 17. listopadu 1367/34, 75002 Přerov (jako 
nájemcem) ve znění dle přílohy č. 1.
Nájemní smlouva  bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné činí 
6.192,- Kč/rok, tj. 344,- Kč/m2/rok. Součástí nájemní smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní 
užívání za období od 1.8.2015 do doby uzavření nájemní smlouvy

O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2015 trvá

699/24/5/2015
Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví statutárního města 
Přerova 
Část: 1.
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na nájem movitých věcí nacházejících se ve sportovních 
areálech - plaveckém areálu v Přerově, koupališti v Penčicích a zimním stadionu v Přerově včetně 
Městské sportovní haly, kterou dne 29.4.2011 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 30.4.2013 a dodatku č. 2 ze dne 30.9.2013, ve znění dle přílohy č. 1. 
Dodatkem č. 3 se mění nájemní smlouva tak, že se z předmětu nájmu vypouští movité věci - rolba 
OKAY 3000 (radlice + 2 nože, 2 x nůž, mazací lis, náhradní díly), inv. č. 532-00004587 (v nájemní 
smlouvě označené původním inv. č. 04-00280), v pořizovací ceně 707.734,30 Kč, a 20 ks šatních 
skříněk, inv. č. 532-00002691 až 532-00002710 (v nájemní smlouvě označeny původním inv. č. 96-
00511), v celkové pořizovací ceně 3.000,- Kč (tj. 150,- Kč/ks). V jiném se nájemní smlouva nemění

O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2015 trvá

699/24/5/2015
Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví statutárního města 
Přerova 
Část: 2.
bezúplatný převod movitých věcí – 20 ks šatních skříněk, inv. č. 532-00002691až 532-00002710, v 
celkové pořizovací ceně 3.000,- Kč (tj. 150,- Kč/ks), z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U Tenisu 4, sídlo Přerov, Přerov I-Město, U 
Tenisu 4, IČ 60782358, se sídlem U Tenisu 171/4, Přerov, ve znění dle přílohy č. 2
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2015 trvá
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704/24/5/2015
Dodatky ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v místních částech  
Dluhonice a Kozlovice
Část: 1.
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu Přerov-Dluhonice 
uzavřené dne 1.4.2009 mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem vodního díla) a Vodovody a 
kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 (jako provozovatelem vodního díla) 
ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem se sjednává ukončení platnosti uvedené smlouvy k datu 30.9.2015
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2015 trvá

704/24/5/2015
Dodatky ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v místních částech  
Dluhonice a Kozlovice
Část: 2.
vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb Mgr. Zdeňka Vojtáška k jednání o uzavření 
právního jednání dle bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 8. 2015 splněno

709/24/6/2015
Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – poskytnutí dotace 
Část: 1.
schválit poskytnutí dotace ve výši 6.500,- Kč a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi statutárním 
městem Přerov, jako poskytovatelem a Soukromou základní školou Acorn´s & John´s school s.r.o, IČ: 
25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem, na úhradu části 
nákladů školy v přírodě organizované v období 25. – 29. 5. 2015
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2015 trvá

712/24/6/2015
Projekty základních škol z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
– Výzva číslo 57 a výjimka z Vnitřního předpisu č. 9/2012
Část: 1.
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 57 vyhlášené MŠMT dne 
15. 07. 2015 pro projekt „Šikovné ruce“
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2015 trvá

712/24/6/2015
Projekty základních škol z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
– Výzva číslo 57 a výjimka z Vnitřního předpisu č. 9/2012
Část: 2.
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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 57 vyhlášené MŠMT dne 
15. 07. 2015 pro projekt „Krok za krokem k řemeslům“
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2015 trvá

712/24/6/2015
Projekty základních škol z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
– Výzva číslo 57 a výjimka z Vnitřního předpisu č. 9/2012
Část: 3.
podání žádosti příspěvkovou organizací Základní škola J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov -
Předmostí, Hranická 14 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 57 vyhlášené MŠMT dne 15. 07. 2015 pro projekt „Obnova dílen 
pro žáky“
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2015 trvá

712/24/6/2015
Projekty základních škol z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
– Výzva číslo 57 a výjimka z Vnitřního předpisu č. 9/2012
Část: 4.
podání žádosti příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 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 57 vyhlášené MŠMT dne 
15. 07. 2015 pro projekt „Rozvoj dovedností ve školních dílnách“
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2015 trvá

712/24/6/2015
Projekty základních škol z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
– Výzva číslo 57 a výjimka z Vnitřního předpisu č. 9/2012
Část: 5.
podání žádosti příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 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 57 vyhlášené MŠMT dne 
15. 07. 2015 pro projekt „Řemeslo nás baví“
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2015 trvá

712/24/6/2015
Projekty základních škol z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
– Výzva číslo 57 a výjimka z Vnitřního předpisu č. 9/2012
Část: 6.
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podání žádosti příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 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 57 vyhlášené 
MŠMT dne 15. 07. 2015 pro projekt „Zvyšování dovedností v ZŠ Boženy Němcové“
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2015 trvá

712/24/6/2015
Projekty základních škol z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
– Výzva číslo 57 a výjimka z Vnitřního předpisu č. 9/2012
Část: 7.
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 „Šikovné ruce“, „Krok 
za krokem k řemeslům“, „Obnova dílen pro žáky“, „Rozvoj dovedností ve školních dílnách“, 
„Řemeslo nás baví“ a „Zvyšování dovedností v ZŠ Boženy Němcové“ budou realizovány v souladu 
s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 57, zvláště pak s přílohou č. 6 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

713/24/6/2015
Projekt Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost – Výzva číslo 56 a výjimka z Vnitřního předpisu č. 9/2012
Část: 1.
podání žádosti příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 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 „Čtenářské dílničky“
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2015 trvá

713/24/6/2015
Projekt Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost – Výzva číslo 56 a výjimka z Vnitřního předpisu č. 9/2012
Část: 2.
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 „Čtenářské dílničky“ 
bude realizováno v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy číslo 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

714/24/6/2015
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Přijetí nepeněžitého daru příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem 
Přerovem  
Část: 
s přijetím nepeněžitého daru v rozsahu přílohy č. 1 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. 8. 2015 splněno

717/24/7/2015
Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2015" - nepeněžité dary a 
smlouva o zprostředkování reklamy
Část: 7.
náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního jednání dle bodů 1-5 návrhu 
na usnesení a k jeho uzavření a podpisu
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2015 trvá

718/24/7/2015
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS
Část: 4.
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 11 (1+1), o ploše 29,56 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. 4) s paní B.N., za nájemné ve výši 1 049,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 
upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou do 29.2.2016 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. 10. 2015 trvá

719/24/7/2015
Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 
Část: 2.
vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská 
pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt všem 21 osobám a osobám s nimi společně 
posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2015 splněno

720/24/7/2015
Poskytnutí daru z Městského sociálního šatníku 
Část: 2.
náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 návrhu na 
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usnesení a k jeho uzavření a podpisu
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2015 splněno


