Seznam úkolů
25. – 26. schůze Rady města
736/25/7/2015

Nájem a pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku
p.č. 2614/1 a 2614/6 v k.ú. Přerov.
Část: 1.
nájem části pozemku p.č. 2614/6, zast. plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, v k.ú. Přerov a pacht části
pozemku p.č. 2614/1, zahrada , o výměře 357 m2, v k.ú. Přerov.
Nájemní a pachtovní smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem
a propachtovatelem) a M.B. a T.B. ( jako nájemcem a pachtýřem) ve znění přílohy č. 1. Nájemné
činí 112,- Kč/rok, tj. 7,- Kč/m2/rok a pachtovné činí 357,- Kč/rok, tj. 1,- Kč/m2, v k.ú. Přerov.
Nájemní a pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců,
vždy k 1.10. běžného roku tak, aby skončil koncem pachtovní roku - tj. k 30.9. roku následujícího.
Výpověď musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé smluvní straně.
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2015
splněno

737/25/7/2015

Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - uzavření dodatku č. 1
k pachtovní smlouvě
Část:
uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 20.8.2014 mezi statutárním městem Přerov
(jako propachtovatelem) a Zemědělským družstvem Kokory, jako pachtýřem, ve znění dle přílohy č. 1.
Dodatkem se z předmětu pachtu vyjímá část pozemku p.č. 528/2 v k.ú. Předmostí o výměře 858 m2
a část pozemku p.č. 571/1 v k.ú. Předmostí o výměře 27 m2 a v souvislosti s tím se snižuje výše
pachtovného, které nově činí 87.549,- Kč/rok. V ostatní se ujednání pachtovní smlouvy nemění
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2015
trvá

739/25/7/2015

Smlouva o využití výluky na síti SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace při opravě mostu na místní komunikaci přes železniční trať v PřerověDluhonicích v km 186,692
Část: 1.
uzavření Smlouvy o využití výluky na síti SŽDC, státní organizace (při opravě mostu na místní
komunikaci přes železniční trať v Přerově-Dluhonicích v km 186,692), mezi statutárním městem
Přerov, jako objednatelem a SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,se sídlem
Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, jako dodavatelem, ve znění dle přílohy č. 1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2015
splněno

742/25/9/2015

Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona
Část: 2.
vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská
pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - všem ... osobám a osobám s nimi společně
posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy
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O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 7. 9. 2015

splněno

743/25/9/2015

Preventivní, výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2015" - nepeněžité dary
Část: 4.
náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního jednání dle bodů 1-3 návrhu
na usnesení a k jeho uzavření a podpisu
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 15. 9. 2015
splněno

765/26/7/2015

Záměr statutárního města Přerova - nájem jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu
v místní části Dluhonice.
Část: 3.
náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 2. návrhu
na usnesení včetně jeho podpisu
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2015
splněno
766/26/7/2015

Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - prostoru sloužícího
podnikání v objektu jiná stavba č.p. 77, příslušném k části obce Přerov I - Město,
na pozemku p.č. 169 v k.ú. Přerov (Palackého 1).
Část: 1.
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29.11.2013 na prostor sloužící podnikání v objektu
jiná stavba č.p. 77, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 169, Palackého 1,
v k.ú. Přerov, o celkové výměře 190,57 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako
pronajímatelem a společností Tovega Grand s.r.o., se sídlem Přerov I - Město, Palackého 77/1, IČ
28647998, jako nájemcem, ve znění dle přílohy.
Dodatek č. 1 se týká změny účelu nájmu. Původní účel nájmu - prodejna dětského zboží se rozšíří
o provoz kanceláře pro půjčovnu obytných aut, karavanů a dodávek
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2015
splněno
767/26/7/2015

Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1040
v k.ú. Újezdec u Přerova.
Část: 1.
pacht části pozemku p.č. 1040 o orná půda, o výměře 132738 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova.
Pachtovní smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako propachtovatelem)
a společností AGRAS Želatovice a.s., se sídlem Želatovice 16, IČ: 25360663 (jako pachtýřem) ve
znění dle přílohy č. 1.
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok, vždy k 1.10. běžného
roku. pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 46.458,30 Kč, tj. 0,35 Kč/m2/rok
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2015
splněno
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768/26/7/2015

Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 805/6
v k.ú. Dluhonice.
Část: 2.
náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 návrhu usnesení
včetně jeho podpisu
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2015
trvá
771/26/7/2015

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 639/1 a p.č. 639/3, oba v k.ú.
Henčlov, v majetku statutárního města Přerova.
Část: 1.
zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit
a provozovat 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. 639/3 a p.č. 639/1, oba v k.ú. Henčlov, 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.
Rozsah věcného břemene – služebnosti sítě je vyznačen geometrickým plánem č. 368-93/2014,
vypracovaným Ing. Ivo Sadílkem. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou,
úplatně. Jednorázová úhrada je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 850,- Kč, včetně
DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2015
trvá
772/26/7/2015

Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí „Lávka přes Bečvu U tenisu
v Přerově“.
Část: 2.
náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1. návrhu usnesení
včetně jeho podpisu
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 10. 2015
trvá
774/26/8/2015

Výzva žadatelům k předložení žádostí do dotačních programů pro rok 2016
Část:
žadatele k předložení žádostí 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
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stránkách města www.prerov.eu
O: Novotná Daniela, vedoucí odboru Kanceláře primátora; Pospíšilová Romana, vedoucí
odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2015
splněno
775/26/8/2015

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 - povolení výjimky z maximálního počtu žáků
Část:
Základní škole Přerov, Za mlýnem 1 pro třídu 4. A výjimku do 4 žáků z maximálního počtu žáků
ve třídě pro školní rok 2015/2016
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2015
splněno
776/26/8/2015

Finanční spoluúčast statutárního města Přerova při zapojení základních škol do
projektu Příběhy našich sousedů – Paměť národa
Část: 1.
se zapojením čtyř dokumentaristických týmů žáků 8. a 9. tříd Základní školy Přerov, Svisle 13,
Základní školy Přerov, U tenisu 4 a Základní školy Přerov, Želatovská 8, do projektu „Příběhy našich
sousedů“ organizovaného společností Post Bellum o.p.s
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2015
splněno
776/26/8/2015

Finanční spoluúčast statutárního města Přerova při zapojení základních škol do
projektu Příběhy našich sousedů – Paměť národa
Část: 2.
schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 26 000,- Kč na spoluúčast statutárního města Přerova
a partnerství v projektu „Příběhy našich sousedů“ organizovaného společností Post Bellum o.p.s., IČ:
26548526, se sídlem Sněmovní 174/7, Malá Strana, 118 00 Praha 1, formou darovací smlouvy.
Projektu se zúčastní čtyři dokumentaristické týmy ze základních škol zřizovaných statutárním městem
Přerovem
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2015
splněno
777/26/8/2015

Předfinancování základních škol zařazených do Programu podpory ozdravných pobytů
dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
Část: 1.
Přerova schválit předfinancování části nákladů v celkové výši 1 674 000,- Kč níže uvedených projektů
školských příspěvkových organizací z Programu podpory ozdravných pobytů dětí se zhoršenou
kvalitou ovzduší vyhlášeného Státním fondem životního prostředí České republiky z rozpočtu
statutárního města Přerova pro rok 2015:
 Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, projekt s názvem „Příroda Jeseníků a její skrytá
tajemství“ ve výši 785 000,- Kč,
 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, projekt s názvem „Příroda je pestrý dům“
ve výši 368 000,- Kč,
 Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, projekt s názvem „Tenisáček na ozdravném
pobytu“ ve výši 521 000,- Kč.
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O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 10. 2015

trvá

777/26/8/2015

Předfinancování základních škol zařazených do Programu podpory ozdravných pobytů
dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
Část: 2.
uložit příspěvkovým organizacím Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, Základní škola
Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354 a Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358,
bezodkladně po obdržení finančních prostředků od Státního fondu životního prostředí České republiky
jako poskytovatele dotace, vrátit finanční prostředky určené na předfinancování částí projektů
uvedených v bodě 1 tohoto usnesení, a to v plné výši na příjmový účet statutárního města Přerova
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2016
trvá
777/26/8/2015

Předfinancování základních škol zařazených do Programu podpory ozdravných pobytů
dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
Část: 3.
níže uvedeným příspěvkovým organizacím, bezodkladně po obdržení finančních prostředků
od Státního fondu životního prostředí České republiky jako poskytovatele dotace, vrátit finanční
prostředky určené na předfinancování částí níže uvedených projektů, a to v plné výši na příjmový účet
statutárního města Přerova:
·
Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, projekt s názvem „Mravenčí dobrodružství“
ve výši 384 000,- Kč,
·
Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052 , projekt s názvem „Příroda je pestrý dům“
ve výši 327 000,- Kč,
·
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, projekt s názvem „Špunťáčci
z Boženky“ ve výši 60 000,- Kč,
·
Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, projekt s názvem „Příroda je pestrý dům“
ve výši 308 000,- Kč,
·
Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510, projekt s názvem „Příroda kolem nás“
ve výši 61 000,- Kč,
za předpokladu předfinancování části nákladů předmětných projektů v celkové výši 1 140 000,- Kč
z rozpočtu statutárního města Přerova
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2016
trvá
777/26/8/2015

Předfinancování základních škol zařazených do Programu podpory ozdravných pobytů
dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
Část: 4.
schválit následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:
PAR POL
2222

4116

ORJ PŘÍJMY ( v tis. Kč)
Ostatní
příjmy
z
finančního
vypořádání předchozích let od jiných
veř. rozpočtů
210 Ostatní neinvestiční přijaté transfery

rozpočet
258,0

rozpočtové
opatření
+ 875,2

rozpočet
po úpravě
1 133,2

21 562,6*

+ 798,8

22 361,4
5

ze stát. rozpočtu
* počáteční stav navazuje na jiný materiál
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)
3113

611 Základní školy (školy v přírodě)

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet
820,0

rozpočet

61X Školská zařízení
41 258,5
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 10. 2015

rozpočtové
opatření
+ 1 674,0

rozpočtové
opatření
+ 1 674,0

rozpočet
po úpravě
2 494,0

rozpočet
po úpravě
42 932,5
trvá

778/26/8/2015

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – převod finančních prostředků
mezi fondy příspěvkové organizace
Část:
převod finančních prostředků ve výši 400 000,- Kč z rezervního fondu Zařízení školního stravování
Přerov, Kratochvílova 30, příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem do fondu
investic této organizace
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 9. 2015
splněno
779/26/8/2015

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. 9. 2015
splněno
780/26/9/2015

Uložení odvodu finančních prostředků
Část: 1.
na základě § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Sociální služby města Přerova, p.o.,
se sídlem Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov, Přerov I - Město, IČ 49558854, odvod finančních
prostředků z Fondu investic ve výši 500 000,- Kč do rozpočtu zřizovatele
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 10. 2015
splněno
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781/26/9/2015

Rozšíření fakultativních činností pečovatelské služby o položku „zapůjčení mechanické
polohovací postele“
Část:
s rozšířením fakultativních činností o činnost „Zapůjčení mechanické polohovací postele“ a s tím
související činnost „Montáž a demontáž mechanické polohovací postele“ a zároveň schvaluje cenu
za uvedené činnosti dle důvodové zprávy, a to s účinností od 1. 10. 2015
O: Žouželková Jana, Sociální služby města Přerova
T: 1. 10. 2015
splněno
782/26/9/2015

Možnosti využití budovy Chemik pro sociální účely, zřízení krizových lůžek v DPS
Část: 3
odboru sociálních věcí a školství předložit Radě města Přerova podrobný realizační záměr zřízení
dvou „Pokojů krizových lůžek“ v některém ze stávajících domů s pečovatelskou službou v Přerově,
včetně kvalifikovaného odhadu finanční náročnosti tohoto záměr
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2015
trvá
782/26/9/2015

Možnosti využití budovy Chemik pro sociální účely, zřízení krizových lůžek v DPS
Část: 4.
podání výpovědi z nájmu a výpůjčky vzniklých na základě nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce
uzavřených dne 28.12.2012,ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.9.2014 mezi statutárním městem
Přerovem jako pronajímatelem a půjčitelem a První KPU s.r.o., IČ 29446635, se sídlem Přerov,
Kojetínská 3036/56 jako nájemcem a vypůjčitelem, na nájem a výpůjčku pozemku p.č. 740/2,
zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, objekt bydlení,
příslušná k části obce Přerov I. -Město. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet první den měsíce
následujícího po obdržení písemné výpovědi
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 9. 2015
splněno
783/26/9/2015

Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona
Část: 1.
vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská
pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - všem 2 osobám a osobám s nimi společně
posuzovaným uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. Vydaný souhlas
platí do 31. 3. 2016
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 21. 9. 2015
splněno
783/26/9/2015

Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona
Část: 2.
vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská
pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt - všem 2 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: 21. 9. 2015
splněno
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784/26/9/2015

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
Část: 9.
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+2), o ploše 45,02 m2, v domě č. p. 1827, příslušném k části
obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 923, v k. ú. Přerov, Kojetínská, č. o. 24 (vč. zařizovacích
předmětů dle přílohy č. 7), s paní L.M., za nájemné ve výši 2 003,-Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích
předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 9, na dobu určitou
do 31. 1. 2016 s možností prodloužení, za podmínky úhrady evidovaných dluhů na M.L. a M.R..
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
792/26/10/2015

Podněty a připomínky z 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Část:
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými
na 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova
O: Puchalský Vladimír, primátor města Přerova
T: 2. 10. 2015
splněno
794/26/10/2015

Studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací.
Část:
odboru koncepce a strategického rozvoje, aby ve spolupráci s cyklokoordinátorem realizoval
zpracování studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující všechny místní části
s Přerovem, s vazbou na regionální cyklotrasy. Jmenovitě: páteřní trasa od severu na jih Přerov XIII –
Penčice, Přerov XII – Žeravice, Přerov VII – Čekyně, Přerov II - Předmostí s případným napojením
na Lhotku, Kokory, Tršice a Doloplazy. Dále napojení místních částí Přerov XI – Vinary, Přerov X –
Popovice a Přerov IX – Lýsky s případným napojením na Prosenice. Napojení místní části Přerov V –
Dluhonice s výhledem na napojení na Troubky, Přerov VI– Újezdec a Přerov III – Lověšice s možným
napojením na Horní Moštěnici,a to za podmínky finančního krytí výše uvedené studie. Grafický návrh
v příloze
O: Gala Pavel, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
T: 30. 6. 2016
trvá
795/26/10/2015

Cena města Přerova
Část: 4.
uložit Radě města Přerova, aby zpracovala návrh Zásad pro udělování čestného občanství města
Přerova a předložila jej k projednání na zasedání Zastupitelstva města Přerova v únoru 2016
O: Puchalský Vladimír, primátor města Přerova
T: 31. 1. 2016
trvá
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