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Seznam úkolů
41. (7.4.2016) – 42. (21.4.2016) schůze Rady města Přerova

1381/41/4/2016
Schválení účetních závěrek sestavených k 31.12.2015
Část: 1
roční účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov sestavené ke dni 
31.12.2015, 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: Novotná Daniela, vedoucí odboru Kanceláře primátora; Pospíšilová Romana, 
vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 5. 2016 trvá

1381/41/4/2016
Schválení účetních závěrek sestavených k 31.12.2015
Část: 2
schválit roční účetní závěrku statutárního města Přerova sestavenou ke dni 31.12.2015, 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, včetně výsledku hospodaření ve výši 
148.581.829,03 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie výsledek hospodaření předcházejících období
O: Řezáčová Eva, vedoucí odboru
T: 31. 5. 2016 trvá

1400/41/7/2016
Pacht nemovitých věci v majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1266/3, 
1266/4, 1268/2, 1268/3, 1268/4, 1268/5, 1268/6  a část p.č. 1265/3 vše v k.ú. Veselíčko u 
Lipníka nad Bečvou a výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 
– pozemků p.č. části p.č. 1265/3, části p.č. 1266/1, p.č. 1267 a p.č. 1268/7 vše v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
Část: 1.
pacht pozemků p.č. 1266/3, vodní plocha, o výměře 6769 m2, p.č. 1266/4, ostatní plocha, o výměře 
512 m2, p.č. 1268/2, vodní plocha, o výměře 5102 m2, p.č. 1268/3, ostatní plocha, o výměře 396 m2, 
p.č. 1268/4, ostatní plocha, o výměře 1381 m2, p.č. 1268/5, vodní plocha, o výměře 5353 m2, p.č. 
1268/6, ostatní plocha, o výměře 494 m2 a části p.č. 1265/3, ostatní plocha, o výměře 650 m2 vše v 
k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou a výpůjčku části p.č. 1265/3, ostatní plocha, o výměře 3680 m2, 
části p.č. 1266/1, trvalý travní porost, o výměře 1670 m2, p.č. 1267,  ostatní plocha, o výměře 2469 m2

a  p.č. 1268/7, ostatní plocha, o výměře 1067 m2 vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.
Smlouva o pachtu a výpůjčce bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov (jako propachtovatelem 
a půjčitelem) a Českým rybářským svazem, z.s., územním svazem pro Severní Moravu a Slezsko, se 
sídlem Ostrava, Jahnova 890/14, IČ: 00434167 (jako pachtýřem a vypůjčitelem) ve znění dle přílohy 
č. 1.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok. Účelem pachtu je výkon 
činností souvisejících s výkonem rybářského práva, údržba a oprava rybochovného zařízení. Účelem 
výpůjčky je sečení ploch s travino bylinnou vegetací s ohledem na vývoj obojživelníků, likvidace 
invazivních a nepůvodních druhů rostlin a zabezpečování pořádku. V případě části pozemku p.č. 
1266/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou je účelem výpůjčky rovněž údržba a opravy  hráze a 
nátoku a výtoku vč. výtokového mechanismu (hradla) neevidované vodní nádrže na pozemku, 
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zajišťování stanovené výše vodní hladiny  a zajišťování toho, že vodní nádrž nebude zarybňována 
žádným druhem ryb. 
Výše pachtovného bude činit 10.330,- Kč/rok . Součástí smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní 
užívání  pozemků p.č. 1266/3, vodní plocha, o výměře 6769 m2, p.č. 1266/4, ostatní plocha, o výměře 
512 m2, p.č. 1268/2, vodní plocha, o výměře 5102 m2, p.č. 1268/3, ostatní plocha, o výměře 396 m2, 
p.č. 1268/4, ostatní plocha, o výměře 1381 m2, p.č. 1268/5, vodní plocha, o výměře 5353 m2, p.č. 
1268/6, ostatní plocha, o výměře 494 m2  a části p.č. 1265/3, ostatní plocha, o výměře 650 m2 vše v 
k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou za období od 1.11.2015 do data účinnosti smlouvy ve výši 
10.330,- Kč/rok
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2016 trvá

1401/41/7/2016
1. Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 
města Přerova - pozemku p.č. 947/2 a p.č. 947/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova                                            
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov         
3. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 947/2, p.č. 947/12 oba v 
k.ú. Kozlovice u Přerova a p.č. 2579 v k.ú. Přerov
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat vodovodní přípojku 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 zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění této přípojky  k  tíži 
pozemků p.č. 947/2 a p.č. 947/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova a to ve prospěch společnosti 
Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521.
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 Přerov, jako budoucím 
povinným z věcného břemene,  společností Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, 
IČ: 47674521,  jako budoucím oprávněným z věcného břemene a společností GRÁC REALTY s.r.o., 
se sídlem Přerov, Kainarova 9, IČ: 29452945, jako stavebníkem ve znění dle přílohy č. 1.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek pro 
užívání dokončené stavby vodovodu a kanalizace (stanovené příslušnými právními předpisy) do 3 
měsíců ode dne, kdy stavebník 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, nejpozději však do 5 let 
od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Vyhotovení znaleckého posudku, 
kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti včetně 
ochranného pásma zadá statutární město Přerov. Stavebník 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. 2016 trvá
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1401/41/7/2016
1. Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 
města Přerova - pozemku p.č. 947/2 a p.č. 947/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                              
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov                                                         
3. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 947/2, p.č. 947/12 oba v 
k.ú. Kozlovice u Přerova a p.č. 2579 v k.ú. Přerov
Část: 2.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
provozovat 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. 2579 v  k.ú. Přerov, a to ve prospěch GRÁC REALTY s.r.o., se sídlem Přerov, 
Kainarova 9, IČ: 29452945.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno 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 a GRÁC REALTY s.r.o., se sídlem Přerov, Kainarova 9, IČ: 29452945, 
jako stavebníkem a jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé ve znění dle 
přílohy č. 2.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 4 měsíců ode dne, kdy 
stavebník 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, nejpozději však do 5 let od 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 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 pozemku statutární město Přerov. 
Stavebník uhradí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, 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. 2016 trvá

1401/41/7/2016
1. Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního 
města Přerova - pozemku p.č. 947/2 a p.č. 947/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                      
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov                                                                                              
3. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 947/2, p.č. 947/12 oba v 
k.ú. Kozlovice u Přerova a p.č. 2579 v k.ú. Přerov
Část: 3.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Prodejna sedlářského kování“  na částech pozemků p.č. 
947/2, p.č. 947/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova a p.č. 2579 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem 
Přerov, jako vlastníkem pozemků a společností GRÁC REALTY, se sídlem Přerov I. – Město, 
Kainarova 9, IČ. 294 52 945, jako stavebníkem ve znění dle přílohy č. 3
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2016 trvá
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1404/41/7/2016
Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) – „Rozšíření veřejného osvětlení Dluhonice –
K Nadjezdu“
Část: 1.
uzavření Smlouvy o umístění zařízení mezi společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 
8 (jako poskytovatelem) a statutárním městem Přerov (jako uživatelem) ve znění dle přílohy č. 1. 
Poskytovatel touto smlouvou dává uživateli souhlas se zřizováním a provozováním zařízení uživatele 
„Rozšíření veřejného osvětlení Dluhonice – K Nadjezdu“ na podpěru nadzemního vedení nízkého 
napětí č. 90-96. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, bezplatně
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2016 trvá

1405/41/7/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4293/1 v k.ú. 
Přerov. Stavba bezbariérové rampy do bytového domu č.p. 2785/10 na ul. Sokolská, 
Přerov.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 4293/1 v k.ú. Přerov mezi statutárním 
městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. A. T., 
jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 7. 7. 2016 trvá

1406/41/7/2016
Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 520/1 a 528/7 v k.ú. Předmostí-
změna poloměru vjezdu do areálu společnosti FKK spol. s r.o.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 520/1,528/7 v k.ú. Předmostí  mezi 
statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11,  jako vlastníkem pozemku a 
spol. FKK spol. s r.o. PŘEROV, se sídlem Dluhonská 1350/43, 850 02, Přerov, IČ: 61943738,  jako 
žadatelem dle přílohy č.
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 7. 7. 2016 trvá

1407/41/8/2016
Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – výsledek šetření stížnosti   
Část: 2.
návrh odpovědi paní M.V. ve věci postupu ředitele Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 15. 4. 2016 splněno

1408/41/8/2016
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2016/2017  
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 2016/2017 za podmínky vykrytí přímých 
nákladů na vzdělávání této třídy státními finančními prostředky přidělovanými Krajským úřadem 
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Olomouckého kraje
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2016 trvá

1408/41/8/2016
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2016/2017  
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 
2016/2017
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2016 trvá

1408/41/8/2016
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2016/2017  
Část: 3.
schválit stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, 
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2016/2017 dle pravidel a v 
rozsahu uvedeném v důvodové zprávě
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2016 trvá

1408/41/8/2016
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2016/2017  
Část: 4.
schválit pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga Základní školy Přerov, Boženy 
Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 
9/2016 až 8/2017, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto 
nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2016 trvá

1409/41/8/2016
Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 2016/2017
Část: 1.
schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou právnickou osobou Církevní 
mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, jako příjemcem, na 
provozní náklady Církevní mateřské školy v Přerově a jejího zařízení školního stravování, typu školní 
jídelna – výdejna, v rozsahu dle důvodové zprávy a realizované v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 
statutárního města Přerova pro rok 2016, a to pouze za splnění následujících podmínek:
 Církevní mateřská škola v Přerově bude mít k 1. 9. 2016 zapsáno k  předškolnímu vzdělávání 

alespoň 20 dětí,
 úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2016/2017 pro celodenní dítě (mimo poslední 

ročník předškolního vzdělávání) bude v Církevní mateřské škole v Přerově činit alespoň 80% 
maximální výše úplaty za předškolní vzdělávání pro celodenní dítě (mimo poslední ročník 
předškolního vzdělávání) v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerovem pro 
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příslušný školní rok.
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2016 trvá

1409/41/8/2016
Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 2016/2017
Část: 2.
schválit poskytování školního stravování dětem zapsaným do Církevní mateřské školy v Přerově, IČ: 
71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, v zařízeních školního stravování zřízených 
statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako dětem mateřských škol zřízených 
statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Tyto 
podmínky se vztahují pouze na děti zapsané do jmenované školy na pracovišti situovaném v Přerově, 
Palackého 2833/17a
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 8. 2016 trvá

1410/41/8/2016
Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 – výměna dvou schodišť
Část: 1.
realizaci neinvestiční akce s názvem „MŠ Na odpoledni 16 - výměna dvou schodišť “ na odloučeném 
pracovišti Mateřské školy Píšťalka, Přerov, Máchova 8, IČ: 62350145, v roce 2016
O: Pinkasová Ivana, vedoucí odboru řízení projektů a investic
T: 31. 12. 2016 trvá

1410/41/8/2016
Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 – výměna dvou schodišť
Část: 2.
Odboru řízení projektů a investic Magistrátu města Přerova zahájit potřebné úkony k zajištění 
realizace neinvestiční akce „MŠ Na odpoledni 16 - výměna dvou schodišť “ v roce 2016
O: Pinkasová Ivana, vedoucí odboru řízení projektů a investic
T: 31. 12. 2016 trvá

1411/41/8/2016
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14  –  
JUDISTICKÝ týden pro děti
Část: 1.
schválit financování projektu příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská 
škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, 
Hranická 14, s názvem „Pětidenní sportovní JUDISTICKÝ týden pro děti“ z rozpočtu statutárního 
města Přerova pro rok 2016 do výše 186.000 Kč
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2016 trvá
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1412/41/8/2016
Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ Trávník, ZŠ Velká 
Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ Želatovská pro rok 2016 
Část: 
pro rok 2016 stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností, předaných k hospodaření 
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: 30. 4. 2016 splněno

1414/41/8/2016
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: 15. 4. 2016 splněno

1418/41/9/2016
Žádost o poskytnutí dotace - NA KOLE DĚTEM - nadační fond
Část: 1.
poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem NA KOLE DĚTEM - nadační fond, IČ 292 35 715, se sídlem 
Na Hrázi 244, 698 01  Veselí nad Moravou - Milokošť, na financování propagace rekondičních pobytů 
dětí po onkologické léčbě v roce 2016. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy 
Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2016 trvá

1421/41/9/2016
Pilotní projekt "Tréninkové bydlení" 
Část: 
Pilotní projekt "Tréninkové bydlení" v sociálních a dostupných bytech ve vlastnictví města. Znění 
projektu je přílohou důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2016 trvá

1422/41/9/2016
Preventivní výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2016"
Část: 
organizaci preventivní výchovně vzdělávací akce "Senior symposium 2016" v prostorách Městského 
domu v Přerově dne 4.10.2016
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 3. 10. 2016 trvá
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1423/41/9/2016
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 – 6 osob včetně osob s nimi společně posuzovaných 
uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 11. 4. 2016 splněno
___________________________________________________________________________
1442/42/8/2016
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – prostor sloužících 
podnikání v objektu bydlení č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je 
součástí pozemku p.č.  282/1, v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44).
Část: 1.
uzavření  nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání v objektu bydlení č.p. 1866, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, který je součástí  pozemku p.č. 282/1, v k.ú. Přerov, Žerotínovo nám. 44, 
o výměře 67,18 m2,  mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a panem Mehmetem 
Memetim, místem podnikání Přerov I-Město, Jiráskova 759/5, IČ 27799620, jako nájemcem, ve znění 
dle přílohy. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného 
bude činit 205.000,-Kč/rok (bez DPH), tj. cca 3.051,-Kč/m2/rok (dle nabídky zájemce). Účelem nájmu 
bude využití prostoru pro výrobu a prodej zmrzliny a fast foodu. Náklady na spotřebované energie 
budou hrazeny samostatně

O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2016 trvá

1443/42/8/2016
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerova – části prostor v 
objektu bydlení č.p. 882, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí 
pozemku p.č. 221, v k.ú. Přerov (Jateční 26 – 1. poschodí).
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy na část prostor  v objektu bydlení č.p. 882, příslušném k části obce Přerov 
I-Město, který je součástí pozemku p.č. 221, v k.ú. Přerov (Jateční 26 – 1. poschodí) o celkové výměře 
96,78 m2 mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a společností Technické služby 
města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, Na Hrázi 3155/17, IČ 27841090, jako nájemcem, ve znění 
dle přílohy 1. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 
30.4.2016. Výše nájemného bude činit 9.678,-Kč/rok (bez DPH), tj. 100,-Kč/m2/rok, (dle vnitřního 
předpisu č. 7/09). Účelem nájmu bude využití prostor jako zázemí - šatny pro pracovníky v rámci 
projektu zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny 
samostatně
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 4. 2016 trvá
- Návrh na prodloužení termínu T: 31. 5. 2016

1444/42/8/2016
Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 245/1, p.č. 
245/2 a p.č. 241/3 vše v k.ú. Lověšice u Přerova.
Část: 
pacht pozemků p.č. 245/1, orná půda, o výměře 1214 m2, p.č. 245/2, orná půda, o výměře 2167 m2 a 
p.č. 241/3, orná půda, o výměře 5565 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova a uzavření pachtovní smlouvy 
mezi statutárním městem Přerov (jako propachtovatelem) a panem Ing. R.Z., IČ: 67338259 (jako 
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pachtýřem) ve znění dle přílohy č. 1. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 1 rok, k 1.10. běžného roku. Výše pachtovného bude činit 8.946,- Kč/rok, t.j. 1,-
Kč/m2/rok
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 30. 6. 2016 trvá

1445/42/8/2016
Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 426/2, 
p.č. 426/4, p.č. 426/5, p.č. 567 a části p.č. 426/16, části p.č. 426/3 a části p.č. 426/6 vše v 
k.ú. Předmostí
Část: 1.
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a 
Základní školou J.A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, příspěvková organizace, se 
sídlem Přerov-Předmostí, Hranická 14, IČ: 045180083, jako vypůjčitelem uzavřené dne 6.9.2000, ve 
znění dle přílohy č. 1.
Předmětem dodatku je zúžení předmětu výpůjčky
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2016 trvá

1445/42/8/2016
Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 426/2, 
p.č. 426/4, p.č. 426/5, p.č. 567 a části p.č. 426/16, části p.č. 426/3 a části p.č. 426/6 vše v 
k.ú. Předmostí
Část: 2.
výpůjčku pozemků p.č. 426/2, ostatní plocha, o výměře 3765 m2,  p.č. 426/4, ostatní plocha, o výměře 
795 m2,  p.č. 426/5, trvalý travní porost, o výměře 2123 m2, p.č. 567, ostatní plocha, o výměře 3920 
m2, části p.č. 426/16, ovocný sad o výměře 35590 m2, části p.č. 426/3, ovocný sad o výměře 6702 m2 a 
části p.č. 426/6, ostatní plocha, o výměře 1230 m2 všechny v k.ú. Předmostí a uzavření dodatku č. 1 
smlouvy o výpůjčce ze dne 17.9.2009 mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a 
PREDMOSTENZIS, se sídlem Přerov, Žernava č.ev. 147, IČ: 66743885, jako vypůjčitelem ve znění 
dle přílohy č. 2.
Předmětem dodatku je rozšíření předmětu výpůjčky
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2016 trvá

1448/42/8/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 164 v k.ú. Žeravice-
stavba vjezdu a chodníku k novostavbě RD na p.č.598/1 v k.ú. Žeravice
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 164 v k.ú. Žeravice mezi statutárním 
městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. M. K. a 
pí A. K., jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 21. 7. 2016 trvá



10/12
Sestava vytvořena dne 2.5.2016 v 11:08:32

1449/42/8/2016
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 4946/1 v k.ú. Přerov- Stavební úpravy 
bytového domu Mervartova 50/5 v Přerově na parc.č. 3460 v k.ú. Přerov.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 4946/1 v k.ú. Přerov mezi statutárním 
městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a 
Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p.50 Mervartova 5 v Přerově, se sídlem Přerov, Přerov I -
Město, Mervartova čp.50/5, PSČ 75000, IČO: 25892134,  jako žadatelem dle přílohy č.1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 21. 7. 2016 trvá

1450/42/8/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích dotčených stavbou 
,,II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“ v k.ú. Přerov, Předmostí, Čekyně, Penčice, 
Penčičky.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích parc. č. 4135/4 o výměře cca 625 m2 
(dočasný zábor), parc. č. 4135/2 o výměře cca 56 m2 (dočasný zábor), oba v katastrálním území 
Přerov, obec Přerov, s užíváním částí pozemků parc. č. 85/2 o výměře cca 183 m2 (dočasný zábor), 
parc. č. 85/1 o výměře cca 48 m2 (dočasný zábor), parc. č. 530/3 o výměře cca 368 m2 (dočasný 
zábor), parc. č. 524/2 o výměře cca 369 m2 (dočasný zábor), parc. č. 522/2 ostatní plocha o výměře 
cca 256 m2 (dočasný zábor), parc. č. 523/1 ostatní plocha o výměře cca 654 m2 (dočasný zábor), vše v 
katastrálním území Předmostí, obec Přerov, s užíváním částí pozemků parc. č. 118 o výměře cca 76 
m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 33 m2 (dočasný zábor), parc. č. 152 o výměře cca 15 m2 (trvalý 
zábor), parc. č. 13 o výměře cca 35 m2 (trvalý zábor), parc. č. 1009 o výměře cca 50 m2 (dočasný 
zábor), parc. č. 1008 o výměře cca 16 m2 (dočasný zábor), parc. č. 5 o výměře cca 34 m2 (trvalý 
zábor) a o výměře cca 31 m2 (dočasný zábor), parc. č. 125 ostatní plocha o výměře cca 92 m2 
(dočasný zábor), vše v katastrálním území Čekyně, obec Přerov, s užíváním pozemků parc. č. 651 o 
výměře cca 482 m2 (dočasný zábor), parc. č. 134/1 o výměře cca 5 m2 (trvalý zábor), parc. č. 191/1 o 
výměře cca 68 m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 44 m2 (dočasný zábor), parc. č. 13 o výměře cca 61 
m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 57 m2 (dočasný zábor), parc. č. 682/3 o výměře cca 36 m2 (dočasný 
zábor), parc. č. 133/1 o výměře cca 42 m2 (dočasný zábor), parc. č. 683 o výměře cca 47 m2 (dočasný 
zábor), parc. č. 129/1 o výměře cca 46 m2 (dočasný zábor), parc. č. 682/2 o výměře cca 2 m2 (dočasný 
zábor), parc. č. 174 o výměře cca 16 m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 20 m2 (dočasný zábor), parc. č. 
175 o výměře cca 26 m2 (trvalý zábor) a o výměře cca 25 m2 (dočasný zábor), parc. č. 198 o výměře 
cca 3 m2 (trvalý zábor), vše v katastrálním území Penčičky, obec Přerov, a s užíváním částí pozemků 
parc. č. 218 o výměře cca 175 m2 (dočasný zábor), parc. č. 527 o výměře cca 120 m2 (dočasný zábor), 
parc. č. 220 o výměře cca 121 m2 (dočasný zábor), parc. č. 503/2 o výměře cca 9 m2 (dočasný zábor), 
parc. č. 535 o výměře cca 15 m2 (dočasný zábor), parc. č. 13 o výměře cca 20 m2 (dočasný zábor), vše 
v katastrálním území Penčice, obec Přerov, vše po dobu realizace stavby a s odnětím částí pozemků 
parc. č. 174 o výměře cca 16 m2, parc. č. 175 o výměře cca 26 m2, parc. č. 198 o výměře cca 3 m2 
dotčených stavbou ,,II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“ mezi statutárním městem Přerov, Přerov 
I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemků a Olomouckým krajem., se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11,IČ:60609460, jako stavebníkem, ve znění dle přílohy č.1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 21. 7. 2016 trvá
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1451/42/8/2016
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1021 v k.ú. 
Žeravice- Zpevnění účelové komunikace k parc.č.799 v k.ú. Žeravice.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemku p.č. 1021 v k.ú. Žeravice mezi statutárním 
městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. M.O., 
jako žadatelem, ve znění dle přílohy č.1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 21. 7. 2016 trvá

1452/42/8/2016
Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 5084/16 a 5884/18 v k.ú. Přerov-
samostatný výjezd ze samoobslužné myčky na ul. Tržní u autosalonu Peugeot v Přerově.
Část: 1.
uzavření smlouvy  o právu provést stavbu  na pozemcích p.č. 5084/16 a 5884/18 v k.ú. Přerov  mezi 
statutárním městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11,  jako vlastníkem pozemku a 
spol. To&Mi Vdf. spol. s r.o., se sídlem Pražská 2951, 407 47, Varnsdorf, IČ: 44567677,  jako 
žadatelem dle přílohy č.1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 21. 7. 2016 trvá

1453/42/9/2016
Žádost o poskytnutí dotace – Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov
Část: 1.
schválit poskytnutí dotace ve výši 17.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, 
Přerov, IČ  47184442, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, tř. 17. listopadu 3443/2, na pořízení 
keramické pece pro potřeby výtvarného oboru základní umělecké školy. Veřejnoprávní smlouva o 
poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města 
Přerova pro rok 2016

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2016 trvá

1454/42/10/2016
Krizové bydlení pro osoby v krizové životní situaci 
Část: 2.
uzavření dodatku č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o. 
se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Kabelíkova 14a, PSČ 750 02, IČ 49558854

O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 16. 5. 2016 trvá

1454/42/10/2016
Krizové bydlení pro osoby v krizové životní situaci 
Část: 3.
Odboru správy majetku a komunálních služeb provést opravy a pořídit vybavení prostoru č. 748/102 v 
přízemí domu č.p. 748 v Přerově na ul. Trávník 1, který bude sloužit pro účely krizového bydlení dle 
důvodové zprávy
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 5. 2016 trvá
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1455/42/10/2016
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 – 5 osob včetně osob s nimi společně posuzovaných 
uvedených ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 26. 4. 2016 splněno

1457/42/10/2016
Změna účelu dotace NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka
Část: 2.
schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa 
Zimovčáka, IČ 29235175, se sídlem Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou – Milokošť, na 
podporu projektu Na kole dětem v roce 2016. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové 
smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016.
O: Pospíšilová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 7. 2016 trvá

1464/42/11/2016
Podněty a připomínky z  16. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Část: 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 16. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova
O: Puchalský Vladimír, primátor města Přerova
T: 13. 5. 2016 splněno


