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Seznam úkolů
35. – 38. schůze Rady města Přerova

1219/35/7/2016
Pacht nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 166 v 
k.ú. Popovice u Přerova a smlouva o právu provést stavbu na části p.č. 166 v k.ú. 
Popovice u Přerova.
Část: 1.
uzavření pachtovní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem Přerov (jako 
propachtovatelem a vlastníkem pozemku) a manželi V.a N.K. (jako pachtýřem a stavebníkem) ve 
znění dle přílohy č. 1. Předmětem smlouvy je nájem části pozemku p.č. 166, ostatní plocha, o výměře 
47 m2 v k.ú.Popovice u Přerova. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 1 rok, vždy k 30.9. běžného roku. Pacht bude činit 47,- Kč/rok, t.j. 1,- Kč/m2/rok.  Pozemek 
bude užíván jako okrasná zahrádka. Součástí smlouvy je ujednání, kterým statutární město Přerov 
uděluje souhlas s umístěním stavby oplocení na předmětné části pozemku. Součástí ujednání smlouvy 
bude dále úhrada ve výši 47,- Kč/rok, t.j. 1,- Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 
166, ostatní plocha, o výměře 47 m2 za období od 23.9.2012 do data uzavření výše citované smlouvy
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 3. 2016 trvá

1221/35/7/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4943/2, p.č. 5084/21, p.č. 
5084/23, vše v k.ú. Přerov.
Část: 1.
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene -
služebnosti zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě a s tím 
spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 
osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav 
podzemního komunikačního vedení úprav za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti  
k tíži pozemků p.č. 4943/2, p.č. 5084/21, p.č. 5084/23, vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního 
města Přerova, a to ve prospěch  společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem 
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, IČ 04084063,  

Věcné břemeno-služebnost bude zřízena na dobu technologické životnosti zařízení, 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 Česká 
telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, IČ 
04084063, jako budoucím oprávněným z věcného břemene – služebnosti  na straně druhé. Smlouva o 
smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena ve znění přílohy č.3.

Součástí  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti je ujednání, kterým 
statutární město Přerov uděluje souhlas s umístěním stavby   podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě  investorovi a jím pověřeným osobám právo na pozemcích   ve vlastnictví 
statutárního města Přerova p.č. 4943/2, p.č. 5084/21, p.č. 5084/23, vše v k.ú. Přerov, v souladu s 
příslušnými ustanoveními zák. č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude 
sloužit jako podklad k řízení před stavebním úřadem pro výše uvedenou stavbu. 

Oprávněný se zavazuje  do 6 kalendářních měsíců po dokončení stavby, nejpozději však do 40 
kalendářních měsíců ode dne uzavření této smlouvy, písemně vyzvat povinného k uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene – služebnosti a předložit  mu geometrický plán na zaměření rozsahu věcného 
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břemene – služebnosti, včetně ochranného pásma v zákonné šíři. Návrh smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti vyhotoví na vlastní náklady povinný. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena 
na základě znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za řízení věcného 
břemene – služebnosti včetně ochranného pásma, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
Znalecký posudek 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. 3. 2016 splněno

1227/35/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 518/1 v k.ú. Újezdec 
u Přerova.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 518/1 v k.ú. Újezdec u Přerova mezi 
statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11,  jako vlastníkem pozemku a 
pí L. K., jako žadatelem

O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 4. 4. 2016 splněno

1228/35/8/2016
Předfinancování škol zařazených do Programu podpory ozdravných pobytů dětí              
z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
Část: 1.
schválit předfinancování části nákladů v celkové výši 1.196.000,- 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 2016:
 Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, projekt s názvem „Tenisáček na ozdravném 

pobytu“ ve výši 283.000,- Kč.
 Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052, projekt s názvem „Příroda je pestrý dům“ ve výši 

263.000,- Kč,
 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, projekt s názvem „Mravenčí dobrodružství“ 

ve výši 289.000,- Kč,
 Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, projekt s názvem „Příroda je pestrý dům“ ve 

výši 300.000,- Kč,
 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, projekt s názvem „Špunťáčci z 

Boženky“ ve výši 61.000,- Kč.
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2016 trvá

1228/35/8/2016
Předfinancování škol zařazených do Programu podpory ozdravných pobytů dětí z 
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
Část: 3.
příspěvkovým organizacím 
 Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358,
 Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052, 
 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311,
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 Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862,
 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059,

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 výdajový účet statutárního města Přerova
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2016 trvá

1229/35/8/2016
Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru příspěvkovými 
organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem  
Část: 
s  přijetím peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerovem, 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. 2. 2016 splněno

1230/35/9/2016
Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona 
Část: 
vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská 
pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt – všech 5 osob a osoby s nimi společně posuzované 
uvedené ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy. Vydaný souhlas platí do 28. 2. 
2017
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 8. 2. 2016 splněno

1231/35/9/2016
Darovací smlouva – předání části pozůstalosti    
Část: 2.
náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu Darovací smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 3. 2016 splněno

1232/35/9/2016
Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům
Část: 18.
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše 54,25 m2, v domě č. p. 2309, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 793, v k. ú. Přerov, Kojetínská, č. o. 5 (vč. zařizovacích 
předmětů dle přílohy č. 18), s panem P.H., za nájemné ve výši 2.681 Kč/měsíc (nájem bez 
zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 18 na 
dobu určitou do 31. 08. 2016 s možností prodloužení, za podmínky převzetí bytu ve stavu v jakém se 
nachází a s tím, že případné opravy v bytě si uhradí na vlastní náklady. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 3. 2016 splněno

1234/35/10/2016
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Roční zpráva o výsledcích interního auditu a finančních kontrol za rok 2015
Část: 2.
realizovat doporučení, která nebyla k dnešnímu dni 4.2.2016 realizována dle přílohy č. 1 Audit –
nakládání s veřejnými prostředky oddělení ICT odboru vnitřní správy

O: Karola Petr, vedoucí odboru vnitřní správy
T: 30. 6. 2016 trvá

1234/35/10/2016
Roční zpráva o výsledcích interního auditu a finančních kontrol za rok 2015
Část: 3.
realizovat doporučení, která nebyla k dnešnímu dni 4.2.2016 realizována dle přílohy č. 2A, 2B  
Audit -  Nakládání s nebytovými prostory ve vlastnictví statutárního   města Přerova v privatizovaných 
bytových domech, kde jsou umístěny výměníkové stanice  a objektové předávací stanice tj. 
technologie ve vlastnictví spol. Teplo Přerov a.s. a nebytové prostory, kde jsou zřízeny kryty civilní 
obrany
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2016 trvá

1234/35/10/2016
Roční zpráva o výsledcích interního auditu a finančních kontrol za rok 2015
Část: 4.
realizovat doporučení, která nebyla k dnešnímu dni 4.2.2016 realizována dle přílohy č. 3 Audit -
Prověření nastavení kontrolních mechanismů v oblasti nákupu kancelářského  materiálu , tonerů do 
kopírek a tiskáren

O: Karola Petr, vedoucí odboru vnitřní správy
T: 30. 6. 2016 trvá

1234/35/10/2016
Roční zpráva o výsledcích interního auditu a finančních kontrol za rok 2015
Část: 6.
realizovat doporučení, která nebyla k dnešnímu dni 4.2.2016 realizována dle přílohy č. 7  bodu 1). -
Mimořádné úkoly vykonané na podnět primátora města
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2016 trvá

1234/35/10/2016
Roční zpráva o výsledcích interního auditu a finančních kontrol za rok 2015
Část: 7.
realizovat doporučení, která nebyla k dnešnímu dni 4.2.2016 realizována dle přílohy č. 7  bodu 2). -
Mimořádné úkoly vykonané na podnět primátora města
O: Mlčoch Petr, tajemník magistrátu města Přerova
T: 30. 6. 2016 trvá
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1234/35/10/2016
Roční zpráva o výsledcích interního auditu a finančních kontrol za rok 2015
Část: 8.
realizovat doporučení, která nebyla k dnešnímu dni 4.2.2016 realizována dle přílohy č. 7  bodu 6). -
Mimořádné úkoly vykonané na podnět primátora města
O: Mlčoch Petr, tajemník magistrátu města Přerova
T: 30. 6. 2016 trvá

1237/35/10/2016
Návrh Výboru pro místní části - studie proveditelnosti
Část: 1. 
odboru koncepce a strategického rozvoje zajistit provedení studie proveditelnosti k přebudování 
suchého poldru na parcele 1193 a 1194 v k.ú. Újezdec na vodní plochu při zachování retenčních 
schopností nádrž
O: Gala Pavel, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
T: 31. 12. 2017 trvá

1237/35/10/2016
Návrh Výboru pro místní části - studie proveditelnosti
Část: 2. 
odboru koncepce a strategického rozvoje zajistit provedení studie proveditelnosti na revitalizaci 
rybníků v Přerově Předmostí dle přílohy s cílem vytvořen vodní hladiny v kombinaci se zachováním 
suché plochy s chráněnými rostlinami a živočichy
O: Gala Pavel, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
T: 15. 12. 2016 trvá

1239/35/10/2016
Žádost o zapojení města do kampaně  "Vlajka pro Tibet".
Část: 
zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro Tibet“ a ukládá odboru vnitřní správy dne 10. března 
2016 vyvěsit na budově radnice tibetskou vlajku
O: Mlčoch Petr, tajemník magistrátu města Přerova
T: 10. 3. 2016 trvá

1259/37/7/2016
Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  - pozemku p.č  4929/2 v 
k.ú. Přerov.
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a   společností  
FUDENCIA s.r.o., se sídlem 9. května 880/42, Přerov, IČ 29385385, jako nájemcem na  pozemek p.č  
4929/2, ost. plocha, o výměře 15 m2 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerova.  
Nájemní smlouva bude uzavřena ve znění přílohy č. 1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 29. 2. 2016 splněno
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1260/37/7/2016
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – prostoru sloužícího 
podnikání  v objektu občanské vybavenosti č.p. 785, příslušném k části obce Přerov I -
Město, který je součástí pozemku p.č. 2883/44,  v k.ú. Přerov (Svisle 2).  
Část: 1.
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 12.7.2007, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, na  prostor 
sloužící podnikání ve stavbě občanského vybavení č.p. 785, příslušné k části obce Přerov I - Město, 
která je součástí pozemku p.č. 2883/44,  v k.ú. Přerov, o celkové výměře 241,6 m2, (Svisle 2),  
uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a MUDr. Janou Šlechtovou, místem 
podnikání Přerov I – Přerov, Svisle 785/2, IČ 71249117, jako nájemcem, ve znění dle přílohy.

Dodatkem č. 3 bude upravena:
1.  doba nájmu tak, že původní doba nájmu na dobu určitou do 31.8.2017, se změní na novou dobu 
nájmu na dobu určitou do 31.12.2026.
2. výše nájemného tak, že původní výše nájemného 105.286,-Kč/rok bez DPH bude upravena na 
novou výši nájemného 130.172,-Kč/rok bez DPH (dle vnitřního předpisu č. 7/09).

s účinností od 1.3.2016
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 29. 2. 2016 splněno

1262/37/7/2016
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí mezi statutárním městem Přerov a 
společností Technické služby města Přerova, s.r.o. 
Část: 1.
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ze dne 13.4.2015 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. Dodatkem č. 1 se 
předmět výpůjčky rozšiřuje o movité věci uvedené v příloze č. 1 dodatku č. 1 (tj. 20 ks světelných 
řetězů, 5 ks napájecích zdrojů a 20 ks světelných krápníků) a z předmětu výpůjčky se vypouští movité 
věci uvedené v příloze č. 2 dodatku č. 1 (tj. 15 ks vánočních koulí, 1 ks zahradní lavice, 4 ks 
hliníkových stolků). V jiném se smlouva o výpůjčce nemění

O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 29. 2. 2016 splněno

1266/37/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 433/1 v k.ú. Vinary 
u Přerova.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 433/1 v k.ú. Vinary u Přerova mezi 
statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a 
p. R.N., jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 18. 4. 2016 trvá

1267/37/7/2016
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Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Lýsky.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Lýsky mezi statutárním 
městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p.J.R, jako 
žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 18. 4. 2016 trvá

1268/37/7/2016
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1046 v k.ú. Dluhonice- přípojka vody 
k RD na parc. č .377/1, 377/2 v k.ú. Dluhonice
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 1046 v k.ú. Žeravice mezi statutárním 
městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11,  jako vlastníkem pozemku a p. T.N.  a 
Ing. P.N. jako žadatelem dle přílohy č.1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 18. 4. 2016 trvá

1269/37/8/2016
Úprava platu ředitelky základní školy
Část: 
s účinností od 01. 03. 2016 platový postup do vyššího platového stupně paní Mgr. Kamile Burianové, 
ředitelce Základní školy Přerov, Trávník 27 v rozsahu dle důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 29. 2. 2016 splněno

1270/37/9/2016
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 – 4 osoby uvedené ve jmenném seznamu, který je 
obsahem důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 22. 2. 2016 splněno

1271/37/9/2016
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - městys Brodek u Přerova
Část: 1.
přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 731,- Kč a uzavření veřejnoprávní 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 veřejnoprávní smlouvy je financování nákladů pobytu občana s trvalým pobytem v Brodku u 
Přerova v denním stacionáři v zařízení Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu, dle 
důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 3. 2016 trvá
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1277/37/10/2016
Podněty a připomínky z  14. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Část: 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými                 
na 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova
O: Puchalský Vladimír, primátor města Přerova
T: 7. 3. 2016 splněno


