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Seznam úkolů 83. schůze a 84. schůze RM 

 
3506/83/4/2018 

Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov, a. s. 

Část: 3. 
pověřit náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1) 

návrhu na usnesení včetně jeho podpisu 

O: Řezáčová Eva, Ing. 

T: 9. 2. 2018 splněno 
 

3520/83/7/2018 

Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 

4787, p.č. 4789/2, p.č. 4790/1, p.č. 4794/3, p.č. 6834/3, p.č. 4785/1 a pozemků p.č. 4789/1, 

p.č. 4790/2, p.č. 4790/3, p.č. 4790/6, p.č. 4791, p.č. 4794/1, 4794/2 všechny v k.ú. Přerov 

Část: 1. 
výpůjčku částí pozemku p.č. 4789/2 ostatní plocha o výměře 829 m2, části pozemku p.č. 4790/1 

ostatní plocha o výměře 1690 m2, části pozemku p.č. 4794/3 ostatní plocha o výměře 455 m2, části 

pozemku p.č. 6834/3 ostatní plocha o výměře 105 m2, části pozemku p.č. 4785/1 lesní pozemek o 

výměře 1200 m2, pozemku p.č. 4789/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 367 m2, části pozemku 

p.č. 4790/2 zahrada o výměře 871 m2, pozemku p.č. 4790/3 zahrada o výměře 607 m2, pozemku p.č. 

4790/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m2, pozemku p.č. 4791 ostatní plocha o výměře 53 

m2, části pozemku p.č. 4794/1 lesní pozemek o výměře 1110 m2 a pozemku p.č. 4794/2 ostatní plocha 

889 m2 všechny v k.ú. Přerov a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov, jako 

půjčitelem a příspěvkovou organizací Středisko volného času  ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem 

Přerov, Žižkova 12, jako výpůjčitelem ve znění dle přílohy č. 1 

O: Dohnal Miloslav, Ing. 

T: 31. 1. 2018 splněno 
 

3520/83/7/2018 

Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 

4787, p.č. 4789/2, p.č. 4790/1, p.č. 4794/3, p.č. 6834/3, p.č. 4785/1 a pozemků p.č. 4789/1, 

p.č. 4790/2, p.č. 4790/3, p.č. 4790/6, p.č. 4791, p.č. 4794/1, 4794/2 všechny v k.ú. Přerov 

Část: 2. 
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 24.9.1993 mezi statutárním  městem Přerov, 

jako půjčitelem a Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Přerov, Horní 

náměstí 7/7, jako vypůjčitelem ve znění dle přílohy č. 3. Předmětem dodatku je upřesnění a rozšíření 

rozsahu vypůjčených pozemků, kdy předmětem výpůjčky bude část pozemku p.č. 4787 lesní pozemek 

o výměře 943 m2, část pozemku p.č. 4794/1 lesní pozemek o výměře 225 m2 a část pozemku p.č. 

4790/2 zahrada o výměře 870 m2 všechny v k.ú. Přerov a doplnění podmínek užívání pozemků 

O: Dohnal Miloslav, Ing. 

T: 31. 1. 2018 splněno 
 

3522/83/7/2018 

Realizace stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Hrázi“ 

Část: 1. 
v souvislosti se stavbou „Přerov, převedení části odpadních vod ze sběrače  Z“ (investorem je VaK 

Přerov a.s.)  provést  stavbu „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Hrázi“, spočívající v kompletní 

obnově stávajících stavebně nevyhovujících uličních vpustí, včetně přípojek do nového kanalizačního 

řadu. Dále předláždění stávajícího nefunkčního vodícího dvojřádku z drobné žulové kostky a úpravu 

podkladní vrstvy vozovky (ložná a obrusná živičná vrstva bude hrazena VaK Přerov a.s. v rámci jejich 

stavby) 

O: Dohnal Miloslav, Ing. 
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T: 2. 3. 2018 splněno 
 

3525/83/7/2018 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 13. 6. 2007, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov a provozovatelem kolektivního systému 

ELEKTROWIN a.s. 

Část: 2. 
náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1. návrhu 

na usnesení včetně podpisu 

O: Dohnal Miloslav, Ing. 

T: 15. 2. 2018 splněno 
 

3526/83/8/2018 

Hodnocení práce ředitele  

Část:  
náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi podat podnět  Oblastnímu inspektorátu práce pro 

Olomoucký kraj k zahájení kontroly zaměstnavatele – Základní školy Přerov, U tenisu 4, a to se 

zaměřením zejména na skutečnosti uvedené ve výstupech schůze základní odborové organizace 

Základní školy Přerov, U tenisu 4 Českomoravského odborového svazu pracovníků školství ze dne      

3. 1. 2018 

O: Pospíšilová Romana, Mgr.  

T: 19. 1. 2018 splněno 
 

3528/83/9/2018 

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům – DPS 

Část: 2. 
uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+1), o ploše 43,36 m2, v domě 

zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k části obce Přerov I - 

Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k. ú. Přerov,  č. o. 68(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 

2), s paní Z.G., za nájemné ve výši 1.549 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou do 31.07.2018 s 

možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu 

O: Dohnal Miloslav, Ing. 

T: 31. 3. 2018 trvá 
 

3558/84/8/2018 

Přijetí peněžitých darů účelově určených a nepeněžitých darů do vlastnictví 

příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

Část:  
s přijetím peněžitých darů účelově určených a nepeněžitých darů do vlastnictví Základní školy Přerov, 

Svisle 13, Základní školy Přerov, Trávník 27 a Městské knihovny v Přerově, p.o., organizací zřízených  

statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. 

T: 31. 1. 2018 splněno 

___________________________________________________________________________ 

MŠ Kouřílkova – uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let   

Část:  
s uzavřením smlouvy o výpůjčce k části svěřené zahrady na pozemku p.č. 1981/38 ostatní plocha a 

zeleň v k.ú. Přerov o výměře 198 m2 mezi Mateřskou školou Přerov, Kouřílkova 2 jako půjčitelem a 

společností AJORODINKA mateřská škola, o.p.s., jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena za 

účelem provozování venkovní plochy pro dětskou skupinu společnosti AJORODINKA mateřská 
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škola, o.p.s. na dobu určitou 5 let od data podpisu smlouvy o výpůjčce 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. 

T: 31. 1. 2018 splněno 
 

3560/84/8/2018 

Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o. - prodloužení smlouvy o nájmu a 

výpůjčce a smlouvy o poskytnutí účelové dotace  

Část: 1. 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a výpůjčce číslo SML/363/2012 ze dne 21. 5. 2012, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností Soukromá základní 

škola Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 

2883/2, jako nájemcem, jejímž předmětem jsou nájem objektu k bydlení č.p. 2216, příslušný k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4575/1 (Přerov, Máchova 3), pozemek p.č. 4576 zahrada o 

výměře 430 m2, vše v k.ú. Přerov, movité věci specifikované v předávacím protokolu uvedeném v 

článku IV. odst. 1 této smlouvy a výpůjčka pozemku p.č. 4575/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

307 m2 v k.ú. Přerov. Dodatek č. 1 bude upravovat prodloužení doby nájmu do 31. 08. 2019 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. 

T: 30. 6. 2018 trvá 
 

3560/84/8/2018 

Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o. - prodloužení smlouvy o nájmu a 

výpůjčce a smlouvy o poskytnutí účelové dotace  

Část: 3. 
schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí této 

dotace číslo SML/364/2012 ze dne 21. 5. 2012, uzavřené  mezi statutárním městem Přerov, jako 

předávajícím a společností Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se 

sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem. 

Dodatek č. 1 bude upravovat: 

 poskytnutí dotace příjemci ve výši 100.000,- Kč na období od 01.09.2018 do 31. 08. 2019, 

 termíny poskytnutí dotace, a to na období září až prosinec 2018 do 15.10.2018 ve výši 33.333,- Kč 

a na období leden až srpen 2019 do 15.02.2019 ve výši 66.667,- Kč, 

 prodloužení provázanosti nájemního vztahu dle smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo SML/363/2012 

ze dne 21. 5. 2012 a poskytnutí předmětné dotace  a jejich případných vratek do 31.08.2019. 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. 

T: 30. 6. 2018 trvá 
 

3560/84/8/2018 

Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o. - prodloužení smlouvy o nájmu a 

výpůjčce a smlouvy o poskytnutí účelové dotace  

Část: 5. 
schválit poskytování školního stravování žákům zapsaným do Soukromé základní školy Acorn's & 

John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, v zařízeních 

školního stravování zřízených statutárním městem Přerov za stejných podmínek jako žákům 

základních škol zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové zprávy na dobu určitou od 01. 09. 

2018 do 31. 08. 2019. Tyto podmínky se vztahují pouze na žáky zapsané do jmenované školy v jejím 

sídle či na pracovištích situovaných v Přerově 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. 

T: 30. 6. 2018 trvá 
 

3561/84/8/2018 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání  

Část: 1. 
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že nositelem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro území ORP Přerov bude Regionální 

agentura pro rozvoj střední Moravy, IČ: 64631109, se sídlem Horní náměstí 367/5, 772 00 Olomouc 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. 

T: 26. 1. 2018 splněno 
 

3561/84/8/2018 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání  

Část: 2. 
změnu spolufinancování projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000374 na 300.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Přerova 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. 

T: 26. 1. 2018 splněno 
 

3562/84/9/2018 

Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Část: 3. 
uzavření nájemní smlouvy k obecnímu zvláštního určeni (1+0), o ploše 36,41 m2, v domě zvláštního 

určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 

pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, č. o. 18 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem 

M.J., za nájemné ve výši 1.301 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou do 31. 08. 2018 s možností 

prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu 

O: Dohnal Miloslav, Ing. 

T: 31. 3. 2018 trvá 
 

3563/84/9/2018 

Tréninkové bydlení - návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

Část:  
uzavření nájemní smlouvy k bytu (1+1), o ploše 41,56 m2, v domě č. p. 1828, příslušném k části obce 

Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 924, v k. ú. Přerov, č. o. 26 (vč. zařizovacích předmětů dle 

přílohy č. 1), s paní D.M., za nájemné ve výši 1 853 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), 

které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou od 26. 1. 2018 

do 30. 4. 2018 s možností prodloužení.  Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 

užíváním bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy, která je přílohou důvodové 

zprávy 

O: Pospíšilová Romana, Mgr.; Dohnal Miloslav, Ing. 

T: 26. 1. 2018 splněno 
 

3564/84/9/2018 

Zřízení Veřejné služby statutárním městem Přerov 

Část: 1. 
zřízení veřejné služby za účelem obsluhy v Městském sociálním šatníku provozovaném oddělením 

sociální prevence a pomoci a zřízení veřejné služby za účelem údržby zeleně v zahradě přináležející k 

objektu bývalé mateřské školky v Žeravicích, Pod Lesem 48, č.p. 184. Jedná se o pozemky p. č. 198, 

203 a 416 o celkové ploše 432 m2 

O: Pospíšilová Romana, Mgr.; Dohnal Miloslav, Ing. 

T: 1. 3. 2018 trvá 
 

3564/84/9/2018 

Zřízení Veřejné služby statutárním městem Přerov 

Část: 3. 
vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romanu Pospíšilovou a vedoucího odboru správy 



5 

 

majetku a komunálních služeb Ing. Miloslava Dohnala a jimi určené osoby k vedení evidence 

docházky vykonavatele veřejné služby 

O: Pospíšilová Romana, Mgr.; Dohnal Miloslav, Ing. 

T: 30. 3. 2018 trvá 
 

3564/84/9/2018 

Zřízení Veřejné služby statutárním městem Přerov 

Část: 4. 
tajemníka magistrátu města Přerova Mgr. Petra Mlčocha a jím určené osoby k podání žádosti               

o příspěvek na ochranné pomůcky a vedení evidence vykonavatelů veřejné služby 

O: Mlčoch Petr, Mgr. 

T: 30. 3. 2018 trvá 
 

3565/84/10/2018 

Program prevence kriminality 2018 

Část:  
manažera prevence kriminality vygenerovanou a podepsanou žádost statutárním zástupcem žadatele    

a opatřenou razítkem (resp. jeho elektronickou variantou) k odeslání žádosti do datové schránky 

Ministerstva vnitra ČR 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. 

T: 15. 2. 2018 splněno 
 

3565/84/10/2018 

Program prevence kriminality 2018 

Část:  
manažera prevence kriminality zpracovat, zadat a elektronicky odeslat žádosti o projekty uvedené        

v bodě 1. tohoto usnesení včetně povinných a nepovinných příloh (Bezpečnostní analýza PČR, 

souhlasné stanovisko PČR k modernizaci MKDS, dotazníkové šetření APK apod.) prostřednictvím 

webového formuláře ve webové aplikaci RISPF - webový portál žádosti 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. 

T: 7. 2. 2018 splněno 
 

3565/84/10/2018 

Program prevence kriminality 2018 

Část:  
tři projekty z oblasti prevence kriminality, a to: 

1. Přerov - asistent prevence kriminality 2018 - 2020 

2. Přerov - domovník - preventista 2018 - 2020 

3. Přerov - modernizace MKDS 3. etapa 2018 

Strukturované popisy jednotlivých projektů jsou přílohou důvodové zprávy a tvoří nedílnou součást 

žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence 

kriminality na místní úrovni 2018 dle zásad Ministerstva vnitra ČR 

O: Pospíšilová Romana, Mgr. 

T: 26. 1. 2018 splněno 
 

3571/84/10/2018 

Podněty a připomínky z 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Část: 1. 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 35. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova 

O: Puchalský Vladimír, Mgr.  

T: 12. 2. 2018 splněno 
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3572/84/11/2018 

Podnět člena Rady města Přerova Ing. Jiřího Kohouta 

Část:  
s prodloužením lhůty týkající se usnesení Rady města Přerova ze dne 21.9.2017 číslo 3193/77/10/2017 

- "Pracovní skupina pro tvorbu strategie budoucího rozvoje MAN v rámci rozvoje projektu IOP 09" do 

31.3.2018 

O: Kohout Jiří, Ing. 

T: 31. 3. 2018 trvá 
 

 
 


