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Z Á P I S 
 

z  5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

 

konaného dne 18. dubna 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
P O Ř A D: 
 
1. Zahájení 
 
2. Informace o činnosti Rady města od 4. zasedání Zastupitelstva 
 
3. Porušení jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova 
 
4. Majetkoprávní záležitosti 
 
5. Finanční záležitosti 
 
6. Návrh rozpočtu Statutárního města Přerova na rok 2011 
 
7. Rozvojové a investiční záležitosti  
 
8. Školské záležitosti 
 
9. Grantový program pro rok 2011 
 
10. Sociální záležitosti 
 
11. Různé 
 
12. Náměty, dotazy a připomínky 
 
13.  Závěr zasedání 
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Přítomni: 
 
A. Předsedající: 
 

Ing. Jiří Lajtoch     - primátor 
 
 
 
B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 
 
 
 
C. Omluveni:       
        
        
        
D. Hosté:      - dle předložených presenčních listin 
 
 
E. Zapisovatelka:       Ludmila Schönová 
 
 
 
 
 
 
 
1. ZAHÁJENÍ  
 
5. zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil ve 13.00 hodin primátor Ing. Jiří Lajtoch                     
za přítomnosti 35 členů Zastupitelstva města, ve velkém sále klubu Teplo na Horním náměstí 9. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Primátor Ing. Lajtoch: 
Ke své práci budeme využívat konferenční systém společnosti BITEST, který umožňuje zabezpečit 
prezentaci, hlasování a diskusi  na zasedáních Zastupitelstva. Systém umožňuje evidovat kolik je 
přítomných zastupitelů na zasedání, registrovat jak zastupitelé hlasují a v jakém pořadí se přihlásili    
do diskuse a jak dlouho diskutovali. 
Budeme využívat dvě promítací plátna, abysme měli kompletní přehled  o průběhu zasedání. 
 
Všichni zastupitelé obdrželi u prezence identifikační kartu člena zastupitelstva označenou evidenčním 
číslem. Po ukončení zasedání ponechejte, prosím, tuto kartu v hlasovací jednotce a na příštím zasedání 
vám bude u prezence opět vydána.   
 
 
Pan Zdeněk Němec zastupitele krátce seznámí s prací v novém systému. 
 
 
 
Konstatuji, že zasedání bylo řádně a včas svoláno.  
Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města, v počtu 35 zastupitelů. Proto je 
zasedání schopno se právoplatně usnášet.“ 
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Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města konaného dne  14. února 2011 je ověřený a vyložený             
u zapisovatelky. Pokud k němu nebudou během dnešního jednání vzneseny námitky, bude zápis 
považován za schválený. 
 
 
Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města navrhuji: 
Mgr. Šárku Krákorovou Paj ůrkovou a Mgr. Zdeňka Schenka. 
Při hlasování bylo 33 pro, 2 nehlasovali. 
 
 
Zapisovatelkou jmenuji paní  Ludmilu Schönovou. 
 
 
 
Písemné pozvání na dnešní 5. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání bylo 
řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 25. března 2011. 
Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích. 
Má, prosím, někdo pozměňující nebo doplňující návrh k programu dnešního 5. zasedání Zastupitelstva 
města? Pokud tomu tak není, žádám Vás o hlasování  o programu dnešního zasedání. 
 
 
pan Zácha: 
- doplňuji program:   dochází k porušení jednacího řádu Zastupitelstva, jedná se                        

o elektronizaci. Doplňuji program o bod 3) Porušování jednacího řádu Zastupitelstva 
města Přerova.  

 
Ing. Lajtoch: 
- za bodem 2) Informace o činnosti Rady města Přerova od 4. zasedání Zastupitelstva,  bude 

vložen bod 3) Porušení jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova.   Ostatní čísla se 
posunou. 

 
Hlasování o úpravě programu - doplnění bodu 3) Porušení jednacího řádu Zastupitelstva města 
Přerova:   při hlasování bylo 25, 5 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval. 
 
Hlasování o upraveném programu 5. zasedání:  při hlasování bylo pro 29, 1 proti, 3 se zdrželi,        
2 nehlasovali. 
 

 

105/5/1/2011 Zahájení, schválení programu 5. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje upravený program 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne             

18. dubna 2011 
 
2. schvaluje Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou a Mgr. Zdeňka Schenka za ověřovatele            

5. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
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Vážené dámy, vážení pánové, dnešní zasedání Zastupitelstva bude jako předsedající v bodech 
upraveného programu 2 až 6) řídit náměstek primátora Mgr. Kulíšek. Ve druhé polovině zasedání, 
počínaje bodem  7) Rozvojové a investiční záležitosti, se řízení zasedání ujmu opět já. 
 
Nyní již přistoupíme k projednávání jednotlivých materiálů podle schváleného upraveného programu                      
a  předávám slovo Mgr. Kulíškovi. 

 

 

 
 

Zasedání Zastupitelstva řídí Mgr. Kulíšek. 

 

2.  INFORMACE  O  ČINNOSTI  RADY  M ĚSTA  PŘEROVA  OD  4.  ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA  

106/5/2/2011 Osadní výbory v místních částech - kontrola plnění usnesení 
69/4/2/2011 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  volí na základě §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, následující předsedy osadních výborů v místních částech: 
 Předmostí Ing. Jiří Draška 
 Kozlovice Mgr. Jolana Čechová 
 Dluhonice Ing. Pavel Ježík 
 Újezdec Radomil Lepič 
 Čekyně              Ing. Bohumír Střelec 
 Henčlov Petr Laga 
 Lýsky              MUDr. Slováček Libor 
 Popovice Vladimír Pavlištík 
 Vinary              Dagmar Kočí 
 Žeravice RNDr. Ludmila Landsmannová 

Penčice              Ludmila Štefanová 
 
2. volí základě §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, následující členy osadního výboru v  místní části Lověšice: Eva 
Hrutkaiová, Tomáš Ryšavý, Lubomír Karásek, Zdeněk Fojtů, Adam Ševčík, předsedou tohoto 
osadního výboru volí Adama Ševčíka. 

 
Při hlasování bylo 34 pro, 1 nehlasoval. 
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107/5/2/2011 Zpráva o provedených kontrolách usnesení Rady města Přerova              
a Zastupitelstva města Přerova za 2. pololetí roku 2010 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Petr Laga, předseda Kontrolního výboru. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zápisy o provedených kontrolách 
usnesení Rady města Přerova č. 4151/96/6/2010 a usnesení Zastupitelstva města Přerova                     
č. 1063/31/3/2010, č. 1145/33/3/2010 a č. 1103/32/4/2010. 
 
Diskuse: 
Mgr. Puchalský: 
- K dodatku č. 1) mezi městem Přerovem a společností Ekoinvest. Tady je konstatováno 

v kontrolním posouzení, že vše v pořádku. Já jsem se té věci trochu víc věnoval. Nebudu 
samozřejmě citovat všechny nálezy, ale nález ze dne 25.2. mě zaujal. Já se osobně domnívám,         
že Ekoinvest nemá splněné všechny závazky vůči městu. Ta informace je zřejmě důvodná, 
protože na můj dotaz paní Sedláčková sdělila, že materiál na prominutí pohledávky                 
za společností Ekoinvest byl připraven na jednání Rady dne 2.2.2011 variantně schválit           
a neschválit. Předkladatelé materiálu Ing. Lajtoch a Ing. Havlíčková dle informace paní 
Sedláčkové tento materiál stáhli. Můj dotaz zní, zda je pravdou, že Ekoinvest má vůči městu 
závazek, jak je vysoký a jak je možné, že kontrolní skupina na něj nepřišla, pokud ten závazek 
existuje. 

Pí Sedláčková: 
- Informaci jsem poskytla k datu, jaký je teď stav nevím. 
Mgr. Hrubá: 
- Ekoinvest měl dluh na úroku z prodlení, tento dluh již byl uhrazen v plné výši. Kontrolní 

výbor nemohl shledat, že Ekoinvest má vůči městu nějakou pohledávku. 
p. Laga: 
- Skupina která prováděla tuto kontrolu zjistila, že Ekoinvest uhradil ve dvou splátkách             

16 585 723 Kč, tudíž usnesení bylo splněno a skupina nekontrolovala zda byl uhrazen dluh 
z prodlení, který byl vyměřen pozdější splátkou, to nebylo součástí tohoto usnesení. 

Ing. Lajtoch: 
- Ekoinvest požádal o prominutí úroků z prodlení. Jednali s odborem právním. Na jednání Rady 

byl materiál stažen na jejich vlastní žádost. Úrok z prodlení byl uhrazen, závazky byly 
naplněny. 

Mgr. Puchalský: 
� Mám problém, nedostal jsem odpověď od Rady nebo kompetentní osoby na svůj dotaz 

z posledního Zastupitelstva ohledně výmaleb, přímaleb a domaleb. Měl jsem připomínky 
k celé situaci kolem realizace zakázek v této oblasti. M ůj dotaz je v zápise řádně 
evidován, odpověď jsem nedostal do 30 dnů. Chci se zeptat, kdy dostanu podrobnou 
informaci, kolik m ěsto proinvestovalo za posledních 5 let na výmalby z rozpočtu města 
Přerova včetně investic, které byly financovány z rozpočtu města a byly předmětem 
dotace nebo plnění k dodavatelským subjektům. Žádám neprodleně o informaci včetně 
faktur a dodavatelů prací. 

Ing. Novotná: 
- Rozesílala jsem tabulku s podněty a dotazy ze 4. zasedání Zastupitelstva kde tento dotaz je 

evidován pod číslem 5/8/ZM4/2011. V tabulce je vložena informace zpracovaná panem        
Ing. Čajkou, jsou tam informace o malování a nátěrech Městského domu od roku 2006 do roku 
2010 včetně uvedených jmen a čísel faktur a částek.  

p. Laga: 
- Projednáváme jiný bod. Dojednejme a potom se bavme o dalších bodech. 
 
Při hlasování bylo  pro 33, 1 se zdržel, 1 nehlasoval. 
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108/5/2/2011 Informace o činnosti Rady města Přerova od 4. zasedání Zastupitelstva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 
Mgr. Grambličková: 

� Doporučuji ke zvážení jinou stolovou úpravu. Je to tady stísněné 
� Dotaz – týká se probíhajícího prodeje bytů, který je v usnesení Rady několikrát  

zaznamenán. Byla jsem opakovaně tázána  nájemníky z ulice Jilemnického, kde byl původně 
100% zájem o odkoupení bytů. Vznikly tam technické problémy, které se týkaly CO krytů. To 
vše je vyřešeno. Pokud jsem byla informovaná problém v této ulici se týká nebytových 
prostor, kdy nájemníci nejsou schopni se dohodnout na jejich rozdělení. Na posledním 
zasedání Zastupitelstva jsem dostala informaci, že po jarních prázdninách má proběhnout 
domovní schůze. Nemám informaci, že by proběhla. Chci konkrétní informaci, v jaké fázi je 
prodej bytů na ulici Jilemnického. Chci písemnou odpověď. 

Mgr. Puchalský: 
- Mám poznámku k odpovědi Ing. Novotné. Ten materiál není kompletní jak jsem požadoval. 

Požadoval jsem ho zaslat písemně.  
� Mám dotaz - jaké byly náklady na pořízení tohoto systému, kolik bude stát nájem této 

místnosti? 
Mgr. Kulíšek. 
- obdržíte písemnou odpověď. 
 
Při hlasování bylo pro 31, 4 se zdrželi. 
 
 
 

 
3.  PORUŠENÍ  JEDNACÍHO  ŘÁDU  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTA  PŘEROVA 
 
p. Zácha, DiS.: 
- Domnívám se, že dochází k porušení jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova. 

Odsouhlasili jsme předání materiálů v elektronické podobě do Rady a do Zastupitelstva. 
Koupilo se 35 notebooků, jejich pořizovací cena byla 735 000 Kč. Byli jsme napadaní, že je to 
neekonomické.  Za 114 000 Kč byly odprodány staré notebooky, pořizovací cena nových byla 
tedy 620 000 Kč. Zastupitelé SpP dostali materiály v tištěné podobě, což za rok představuje 
náklady 262 000 Kč. Kdo tuto ztrátu uhradí, kdo za to ponese odpovědnost?   

Ing. Pospíšilová: 
- Nevím, proč bych nemohla dostat materiály elektronicky na svůj e-mail. Já si je tisknu na své 

tiskárně. Nepotřebuji materiály v písemné podobě. Jako členka Finančního výboru dostávám 
materiály na e-mail a mohu si je vytisknout. Já nemám notebook a nemají ho další členové 
Finančního výboru. Nechápu, proč tímto způsobem nemohu dostat materiály jako zastupitel.   

Mgr. Puchalský: 
- K panu Záchovi velmi obecně. Zákon o obcích z nás dělá rovné zastupitele. Ve smyslu, 

v jakém byl jednací řád přijat se stávám zastupitelem nerovným. Mám požadavek pana Záchy 
za arogantní a naivní. Mám právo dostat materiály v jakékoliv  podobě. Zákon o obcích 
všechny formy informací uznává. Nejen tu, kterou si odsouhlasí většina jako diktát. Žijeme 
v demokratické společnosti.  

Ing. Čermák: 
- Co se přijalo v Zastupitelstvu v rámci elektronizace médií – v Praze přijali úplně stejné 

usnesení a nikdo s tím rozruch nedělá. Zastupitelé v počtu 29 toto přijali, pouze 6 je proti. Já ty  
důvody nechápu. Pokud je úspora finanční, tak tomu nerozumím.  
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Mgr. Hluzín: 
- Lidé od nás čekají něco jiného, my stále řešíme notebooky. 
Mgr. Puchalský: 
- Kauzu dramatizuje pan Hluzín a pan Zácha. Pane Kulíšku, zákon o obcích nás zavazuje,  ne 

jednací řád, to je odvozený právní předpis, který by měl být v souladu se zákonem. Poučování, 
že většina, či menšina je irelevantní. 

Mgr. Netopilová: 
- Jak to bude vypadat s materiály do všech výborů a komisí? Já jsem v Redakční radě 

Přerovských listů, všechny materiály máme tištěné. Nemyslíte si, že toho bylo dost k této 
věci? My žádáme o materiály elektronické, Zastupitelstvo je veřejné, materiály přijímáme my, 
my notebooky nepotřebujeme. 

Ing. Novotná: 
- My jsme posílali zastupitelům SpP materiály, které byly na stůl elektronicky. Těch několik 

materiálů je relativně jednoduché naskenovat a poslat. Problém je zasílat veškeré materiály 
elektronicky. Materiálů bývá i 100 kusů. Pokud by je zastupitelé měli dostávat seskládané tak 
jak po sobě jdou, je možnost objednat doprogramování funkcionality, ale tam narazíme          
na problémy ochranných prvků. Pak zbývá možnost materiály skenovat a postupně posílat. 
Tím by vznikly neúměrné náklady na práci, která je dle mého docela zbytečná. Musel by se 
každý materiál v systému otevřít, vygenerovat, pojmenovat a uložit, to samé se musí udělat         
i s přílohami. Potom jednotlivě posílat e-mailem. Proto došlo ke kompromisu, že 29 
zastupitelů dostává předlohy v elektronické podobě a 6 zastupitelů v písemné podobě. 

Mgr. Kulíšek: 
- Je to žabo-myší válka. Snažíme se elektronizovat veřejnou správu, jít vstříc občanovi. Pan 

Šlechta na sms, že má materiály ve skřínce odpověděl zprávou, že je 500 km od města 
Přerova. Kdyby měl notebook, mohl materiály stahovat z webových stránek odkudkoli. 

Ing. Šlechta: 
- V pátek jsem upozornil, že jsem obdržel materiály z kanceláře primátora, které nebyly 

pořízeny naskenováním, ale byly vygenerovány z IndraDocu. V minulém období jsme ho měli 
na svých noteboocích a měli jsme data. My notebooky nechceme, chceme data. Ta jsme 
schopni si opatřit například z intranetových stránek jako v Českých Budějovicích, kde je 
možné stáhnout si usnesení, důvodovou zprávu z docu a jenom přílohy jsou skenovány             
a ukládány do zvláštních souborů.  

Ing. Lajtoch: 
- Korespondoval jsem se zastupiteli  SpP již dlouho. Nechtěli přistoupit na podmínky většiny, 

proto jim byly poslány písemné materiály. V závěru budeme projednávat jako poslední 
materiál, který se týká předání 6 ks nevyzvednutých notebooků pořízených pro práci členů 
zastupitelstva zaměstnancům Magistrátu. Upravíme jednací řád, písemné podklady obdrží 6 
zastupitelů, ostatní zastupitelé mají předlohy v elektronické podobě.  

Mgr. Grambličková: 
- Z mého pohledu každý zastupitel může dostávat materiály v podobě, v jaké si určí. Jinak by se 

měl upravit jednací řád nebo to vůbec do něj nedávat.  
p. Mlčák: 
- Ukončeme tuto diskusi, 6-ti zastupitelům dejme nekódovanou formu nebo CD. 
p.Zácha, DiS.: 
- Proč jsme notebooky kupovali? Myslel jsem, že cílem je ušetřit prostředky města. Teď děláme 

kočkopsa, 6-ti zastupitelům předlohy budeme tisknout, ostatní zastupitelé budou mít 
elektronické podobě. 

p. Laga: 
- Když jsme dostali notebooky pro toto volební období nemám možnost přistoupit k materiálům 

předkládaným do Rady a musím jít do studovny. Dřív jsme materiály dostali  na CD a byl 
jsem připraven. Toto je mi dnes odmítnuto. Abych jezdil studovat materiály do Přerova, to je 
mi trapné. 

p. Zácha, Dis: 
- můj návrh na usnesení: Zastupitelstvo vyzývá zastupitele SpP k vyzvednutí 6 notebooků 

z kanceláře tajemníka. 
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Mgr. Puchalský: 
- To je nelogické a nesmyslné. Já sám sebe vyzvu jako zastupitele, je to hloupost. Prosím pana 

Záchu, aby vzal zpět svůj návrh. 
Hlasování o usnesení navrhnutém panem Záchou:  Při hlasování bylo pro 16, 4 proti, 5 se zdrželo, 
10 nehlasovalo. 
 

109/5/3/2011 Porušení Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení ve věci výzvy k zastupitelům SpP             
k vyzvednutí 6 pracovních notebooků z kanceláře tajemníka. 
 
 
 

 

4.  MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI  

110/5/4/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do vlastnictví statutárního města  Přerova – 4 bytových  jednotek          
v objektu bydlení č.p. 735, příslušném k části obce Přerov I-M ěsto,       
na pozemku p.č. 3082/3 v k.ú. Přerov (Bayerova 5) 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor  Ing. Jiří Lajtoch a náměstkyně primátora     
Ing. Jarmila Havlíčková. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod 4 bezbariérových bytových jednotek  (byt „A“, „B1“, „B2“, „B3“) situovaných v 1.NP včetně 
příslušenství v objektu bydlení č.p. 735, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
3082/3 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Bayerova 5) včetně jejich příslušných spoluvlastnických 
podílů na společných částech budovy a pozemku z vlastnictví společnosti Ekoinvest a.s., se sídlem 
Přerov I-Město, nám. T.G.M. 223/12, IČ 42866669 do vlastnictví statutárního města Přerova. 
 
 
Diskuse: 
Ing. Pospíšilová: 
- Souhlasím s koupí bezbariérových bytů. Městu chybí koncepce, že koupí například                   

2 bezbariérové byty ročně. Dala bych možnost i jiným investorům, aby se přihlásili,                
že vybudují bezbariérové byty a nabídnou je k prodeji městu. Tento materiál jde                     
do Zastupitelstva již podruhé. Zdá se mi to účelové. Chybí mi informace, zda by město 
pořizovalo byty, aniž by  je firma Ekoinvest vyzvala. 

Ing. Havlíčková: 
- Město má koncepci jak nakládat s bezbariérovými byty a může se přihlásit i jiný investor. 

Dům na Bayerové je vhodně situován.  
Mgr. Grambličková: 
- Finanční výbor neodsouhlasil nákup těchto bytů. 
Ing. Šlechta: 
- Říkáte, že město má v koncepci kupovat 2 byty. Kde je to v rozpočtu, na kterém řádku jsou 

vyčleněny prostředky? V minulém období jsme kupovali byty od pana Čady. Upozorňovali 
jsme, ať se vyhlásí výběrové řízení na určité období.  Nic se nestalo, byty jsme koupili.  

Ing. Havlíčková: 
- Jedná se o záměrový materiál.  
Pí Tomaníková: 
- Chci upozornit, že tento  objekt jsme prodali včetně technické dokumentace na 4 bezbariérové 

byty. Společnost si koupila dokumentaci za 8 x 100.000 Kč a podle našich plánů vybudovala 
tyto 4 bezbariérové byty. Byla jsem se tam podívat, poukazuji, že byty jsou potřeba pro 
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postižené, my jsme si je nechali nakreslit do naší dokumentace. Jiná firma nám ji prodala. 
Město samo nestaví vůbec nic. 

Ing. Lajtoch: 
- Je přijaté usnesení Rady, že každý rok mají být připraveny 2 bezbariérové byty pro 

handicapované občany. První byty byly od paní Novákové na Kopaninách, potom od pana 
Kanise, který koupil  porodnici a potom nabídky od pana Čady. Objekt na Bayrové ulici se 
prodal i s projektem. 

Ing. Machát: 
- Finanční výbor projednal návrh záměru, nicméně neusnesl se. Všichni zastupitelé dostali zápis 

číslo 4 z Finančního výboru a zároveň usnesení, kde je to na 3) straně zaprotokolované.  
Mgr. Puchalský: 
- Mám kupní smlouvu na daný objekt, nevyplývá z ní, že byla prodaná projektová 

dokumentace. Cituji pouze z ustanovení článku  4 – „smluvní strany prohlašují, že prodávající 
předal kupujícímu při podpisu této smlouvy projektovou dokumentaci.“ Předmětem není 
projektová dokumentace, ale jenom nemovitosti za 16 mil. Kč.“  Nejvhodnější a nejčistější by 
bylo, kdyby Ekoinvest byty dobudovat a město mu nabídlo seznam handicapovaných lidí         
a Ekoinvest by s nimi uzavřel nájemní smlouvu. Komplikace s koupí se mi jeví účelová            
a nepřijatelná. Proč nemůžeme zvolit toto řešení a garantovat užívání bytů handicapovanými 
lidmi? Proč nevydáme seznam, aby se investoři přihlásili? Domnívám se, že Ekoninvest by 
mohl 2 byty převést zdarma městu jako mecenáš. Výnos jejich za ta léta byl slušný. Proč má 
město zajišťovat tyto věci tlakem na rozpočet. Ani Finanční výbor se v tomto neusnesl. 

p. Laga: 
- Emos  když kupoval Kabelovou televizi chtěl cenu co nejnižší. Proto nevím, jak to pan 

Puchalský myslí. 
Ing. Šlechta: 
- Žádný zastupitel z klubu SpP nehlasoval pro prodej. Já tomu nerozumím. 
Ing. Dostal: 
- Souhlasím se záměrem jak je předložen. Záleží na ceně. K panu Puchalskému,  měl bych 

strach, aby nějaká firma dala městu něco zadarmo. 
 
Při hlasování bylo  pro 27, 5 se zdrželo, 3 nehlasovali. 
 
 
 

 

111/5/4/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     
z majetku statutárního města Přerova 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor  Ing. Jiří Lajtoch a náměstkyně primátora     
Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod pozemku p.č. 829/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 66 m2 a p.č. 892/4 zast. plocha a nádvoří, 
společný dvůr o výměře 110 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova. 
 
Při hlasování bylo pro 33, 2 nehlasovali. 
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112/5/4/2011 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města  Přerova -   části   pozemku p.č. 4934       
v k.ú. Přerov 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor  Ing. Jiří Lajtoch a náměstkyně primátora     
Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný 
převod  části  pozemku p.č. 4934 ostatní  plocha  o výměře cca  20 m2  v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  
statutárního města Přerova. 
 
Při hlasování bylo 34 pro, 1 nehlasoval. 
 
 
 

 

113/5/4/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.356/1 v k.ú. 
Újezdec u Přerova 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod pozemku p.č. 356/1 orná půda o výměře 2075 m2  v k.ú. Újezdec u Přerova. 
 
Při hlasování bylo 32 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasovali. 
 
 
 

 

114/5/4/2011 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města 
Přerova – 18 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2517, č.p. 2516 
a č.p. 2515, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemcích 
p.č. 5745/24, p.č. 2745/25 a p.č. 5745/26 vše v k.ú. Přerov ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje výjimku z vnitřního předpisu Magistrátu města 
Přerova č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.,    
ve znění pozdějších předpisů) v platném znění na realizaci záměru úplatného převodu 18 bytových 
jednotek v objektu k bydlení č.p. 2517, č.p. 2516 a č.p. 2515, příslušném k části obce Přerov                
I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/24, p.č. 5745/25 a p.č. 2745/26 vše v k.ú. Přerov (Jižní 
čtvrť III/1, 2, 3) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2517, č.p. 
2516, č.p. 2515 a pozemků p.č. 5745/24, p.č. 5745/25 a p.č. 2745/26 vše v k.ú. Přerov, které                 
k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova              
do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu              
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č. 25/2007 v platném znění, kdy zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek dosahuje výše        
57,1 %, přičemž do prodeje bytových jednotek stávajícím nájemcům bude započítán i prodej                
4 volných bytů, neobsazených nájemci, čímž bude dosaženo zájmu ve výši 66,6 %. Převod bytových 
jednotek do vlastnictví nájemců tak bude svázán a realizován souběžně s prodejem volných bytových 
jednotek v aukci. Vklad kupních smluv do katastru nemovitostí bude realizován po uzavření                 
a uhrazení minimálně 60% kupních smluv, což představuje celkem 11 bytových jednotek z celkového 
počtu  18 bytů v tomto objektu bydlení. 
 
Při hlasování bylo 33 pro,  2 nehlasovali.  
 
 
 

 

115/5/4/2011 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– vyjmutí 6 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2086, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4007          
v k.ú. Přerov ze záměru prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.,          
v platném znění do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vyjmutí 6 bytových jednotek v objektu               
k bydlení č.p. 2086, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4007 v k.ú. Přerov 
(Na Hrázi 24) ze záměru prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví 
stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění, kdy zájem nájemců      
o odkoupení bytových jednotek dosahuje výše 40 %. 
 
Při hlasování bylo 35 pro  jednomyslně. 
 
 
 

 

116/5/4/2011 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 1137/6 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1137/6 ost.pl.       
o výměře 226 m2  v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou z vlastnictví statutárního města Přerova      
do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21,                 
IČ: 4767452, za kupní cenu 4.520,- Kč, t.j.20,- Kč/m2 (t.j. cena v místě a čase obvyklá). 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 29.7.2011 

 

Při hlasování bylo 34 pro, 1 nehlasoval. 
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117/5/4/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 430/34 v objektu     
k bydlení č.p. 430, příslušném pro část obce Přerov I – Město               
na pozemku p.č. 4394/49 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu 
č. 25/2007 v platném znění 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 1020/30/3//2010, schválené 
na 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 14.6.2010, kterým  
 
„schválilo úplatný převod 40 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 430, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 4394/49 v k.ú. Přerov (Za Mlýnem 3)                            
a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 430 a pozemku p.č. 4394/49    
o výměře 378 m², zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú.  Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových 
jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových 
jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů               
a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této předlohy“   
 
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 430/34, kdy se 
původní znění přílohy: 
 

jednotka  nájemce velikost podílu Cena jednotky 
-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výši 45% 

Cena 
pozemku 
ve 
výši 30% 

Hodnota  
oprav přísl. 
k jednotce 

Kupní cena 
celkem 
-dle varianty A/ 
-dle varianty B/ 

430/34 2+1 M.B. 5202/227377 176.181 Kč 
264.272 Kč 

5.365 Kč 1.600 Kč 183.146 Kč 
271.237 Kč 

 
nahrazuje zněním: 
 
jednotka  nájemce velikost podílu Cena jednotky 

-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výši 45% 

Cena 
pozemku 
ve 
výši 30% 

Hodnota  
oprav přísl. 
k jednotce 

Kupní cena 
celkem 
-dle varianty A/ 
-dle varianty B/ 

430/34 2+1 Š.L. 5202/227377 176.181 Kč 
264.272 Kč 

5.365 Kč 1.600 Kč 183.146 Kč 
271.237 Kč 

 
V částech netýkajících se bytové jednotky č. 430/34 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: pr ůběžně 

 

Diskuse: 
Ing. Dostal:  
- proč chybí termín a odpovědnost? 
Ing. Čajka: 
- Prodej bytů již probíhá. Došlo k úmrtí nájemkyně, nájemní vztah přešel na její dceru. Prodej 

zajišťuje advokátní kancelář pana JUDr. Veverky. Termín není nutné udávat. 



 13

Ing. Lajtoch: 
- Je to v duchu vnitřní směrnice. Je tam samostatná lhůta 2 měsíce a pokračujeme dle směrnice 

pro prodej bytových jednotek. 
Mgr. Kulíšek: 
- Doplnění  usnesení:  Odpovídá: Rada města, termín: průběžně 
 
Hlasování o doplněném usnesení:  Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně. 

 

 

 

118/5/4/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2489, 2490, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město na pozemcích p.č. 5734/12 a p.č. 5734/13 vše 
v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění            
do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007            
v platném znění 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod bytových jednotek v objektu      
k bydlení č.p. 2489, 2490, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 
5734/12 a p.č. 5734/13 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/27, 26) a spoluvlastnických podílů                    
na společných částech objektu k bydlení č.p. 2489, 2490,  a pozemcích p.č. 5734/12 o výměře 150 m², 
p.č. 5734/13 o výměře 163 m², vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 
převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců 
těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace 
prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném 
znění, kdy z celkového počtu 13 bytových jednotek byly ve dvouměsíční nabídkové lhůtě uzavřeny 
smlouvy o převodu vlastnictví bytů s 9 nájemci, což představuje zájem nájemců ve výši 69,23 %. 
 
Při hlasování bylo 34 pro, 1 nehlasoval. 
 
 
 

 

119/5/4/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 21 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 2552, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích 
p.č. 5739/1, p.č. 5738/2 a p.č. 5738/3 vše v k.ú. Přerov, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 21 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 2552, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném          
na pozemcích p.č. 5739/1, p.č. 5738/2 a p.č. 5738/3 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/16, 15, 14)             
a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2550, 2551, 2552 a pozemků 
p.č. 5739/1 o výměře 194 m², p.č. 5738/2 o výměře 184 m² a p.č. 5738/3 o výměře 1183 m² vše 
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zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží,      
z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní 
ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 
zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou 
uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 
 
Při hlasování bylo pro 34, 1 nehlasoval. 
 
 
 

 

120/5/4/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 22 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2460, č.p. 2461, č.p. 2462, 
č.p. 2463, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném       
na pozemku p.č. 5737/1 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu 
č. 25/2007 v platném znění 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 22 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2460, č.p. 2461, č.p. 2462, č.p. 2463, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 5737/1 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/5, 6, 7, 8) a spoluvlastnických 
podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2560, 2561, 2562, 2563 a pozemku p.č. 5737/1         
o výměře 576 m², zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových 
jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových 
jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů           
a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 
 
Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně. 
 
 
 

 

121/5/4/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 230, p.č. 231, p.č. 4934, p.č. 203, p.č. 205, p.č. 
207/1, p.č. 208/1, p.č. 4931, vše v k.ú. Přerov  

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 
smlouvě kupní, kterou dne 15.10.2010 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající         
a PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Skopalova 2861/7, Přerov, jako budoucí 
kupující k pozemkům p.č. 230 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 338 m2, p.č. 231 (ostatní plocha) 
o výměře 291 m2 a částem pozemků p.č. 4934 (ostatní plocha) o výměře cca 17 m2, p.č. 203 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 11 m2, p.č. 205 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 
377 m2, p.č. 207/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 328 m2, p.č. 208/1 (zastavěná plocha      
a nádvoří) o výměře cca 260 m2 a p.č. 4931 (ostatní plocha) o výměře cca 85 m2, vše v k.ú. Přerov. 
Dodatkem č. 1 bude změněno znění čl. II odst. 2 smlouvy o budoucí kupní smlouvě tak, že text:  
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„Smluvní strany se zavazují, že po dokončení stavby každého jednotlivého polyfunkčního objektu        
na dotčených nemovitostech uzavřou samostatnou kupní smlouvu na všechny pozemky zastavěné tímto 
polyfunkčním objektem, a to do 90 dnů ode dne, kdy bude budoucímu prodávajícímu doručen 
geometrický plán na zaměření tohoto polyfunkčního objektu potvrzený příslušným katastrálním 
úřadem.“ 
 
se nahrazuje textem: 
 
„Smluvní strany se zavazují, že kupní smlouvy k pozemkům resp. částem pozemků, které jsou uvedeny   
v odst. 1 tohoto článku smlouvy, uzavřou následujícím způsobem: 
 
a) k pozemkům p.č. 230, p.č. 231 a části pozemku p.č. 4931 v k.ú. Přerov bude mezi smluvními 
stranami uzavřena kupní smlouva do 30 dnů ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu 
prodávajícímu geometrický plán na rozdělení pozemku p.č. 4931 v k.ú. Přerov potvrzený příslušným 
katastrálním úřadem a současně ode dne, kdy příslušný stavební úřad vydá rozhodnutí či jiné 
opatření, kterým vysloví souhlas s rozdělením pozemku p.č. 4931 v k.ú. Přerov dle předloženého 
geometrického plánu,  
  
b) k částem pozemků p.č. 203, p.č. 205, p.č. 207/1, p.č. 208/1 a p.č. 4934 v k.ú. Přerov budou              
po dokončení stavby každého jednotlivého polyfunkčního objektu na dotčených nemovitostech 
uzavřeny mezi smluvními stranami samostatné kupní smlouvy na všechny výše uvedené pozemky 
zastavěné tímto polyfunkčním objektem, a to do 90 dnů ode dne, kdy bude budoucímu prodávajícímu 
doručen geometrický plán na zaměření tohoto polyfunkčního objektu potvrzený příslušným 
katastrálním úřadem.“ 
 
Ostatní ujednání smlouvy o budoucí smlouvě kupní se nemění. 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.5.2011 

 

Při hlasování bylo pro 31, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali. 

 

 

 

122/5/4/2011 Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví statutárního města Přerova 
- p.č. 357/3, 1003/2 a 1003/3 v k.ú. Újezdec u Přerova  

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí                    
z vlastnictví České republiky, které jsou ve správě Pozemkového fondu České republiky,                    
IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, do vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 357/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 44 m2, p.č. 1003/2 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 763 m2 a p.č. 1003/3 (ostatní plocha – silnice)              
o výměře 376 m2, vše v k.ú. Újezdec u Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 
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Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně. 

 

 

 

123/5/4/2011 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č.464/3 v k.ú. Předmostí a pozemku p.č. 6497/11 
v k.ú. Přerov  

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková a 
primátor Ing. Jiří Lajtoch.. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 464/3 orná půda o výměře 817 m2 v k.ú. Předmostí     

z majetku paní L.H. za kupní cenu 286.000,- Kč, t.j. 350,- Kč/m2  (cena v místě a čase 
obvyklá) do majetku statutárního města Přerova,  za podmínky zajištění finančních prostředků. 

 
2. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 6497/11 ost.pl. o výměře 2462 m2 v k.ú. Přerov           

z majetku paní L.H.  za dohodnutou kupní cenu 69.000,- Kč, t.j. 28,- Kč/m2 do majetku 
statutárního města Přerova, za podmínky zajištění finančních prostředků. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 29.7.2011 

 
Diskuse: 
Ing. Pospíšilová: 
- Chybělo nám k tomuto bodu vyjádření odboru investic a záměr, k čemu ty pozemky městu 

budou. 
Ing. Gala: 
- Stanovisko odboru rozvoje je součástí stanoviska koordinační skupiny. V první části je to 

chodník, je to veřejné prostranství. Druhou záležitost vidíte na plátně, je to ta část 
komunikace, která prochází přes dálnici. Je dotčena předkupním právem, pod přivaděčem pod 
dálnicí vede mostní konstrukce, která umožní, aby do budoucna nejela doprava přes ulici 
Prostějovskou. 

p. Laga: 
- Bod 1) usnesení jsem pochopil. Bod 2) usnesení – je dotčeno dálnicí co kupujeme od paní H. 

za 28 Kč? Kdo jsou sousedi? 
Ing. Gala: 
- Jde o tuto část komunikace, kde součástí přivaděče pro dálnici je mostní konstrukce. Kdyby 

toto nebylo zrealizováno, veškerá dopravní zátěž by byla přes ul. Prostějovskou. Součástí této 
komunikace je malá část pozemku dotčena předkupním právem. Paní prodává celou část         
za cenu malé části. 

p. Laga: 
- Stojí nám to za to kupovat celý pozemek? K čemu nám ten pozemek bude? 
Ing. Gala: 
- My ho nepotřebujeme. Nám stačí malá část pozemečku. Oni nám za jeho cenu dávají celou 

část pozemku. 
p.Laga: 
- Hlasujme o bodech samostatně. 
Mgr. Puchalský: 
- Důvodová zpráva je nejasná a neurčitá. Pro příště bude moudřejší věnovat těmto věcem 

pečlivost a vyjádřit co chce odborný orgán, aby zastupitelé pochopili jednoznačně.  
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Mgr. Hrubá: 
- Důvodová zpráva je podrobná. Pokud se jedná o pozemek, na který upozorňoval vedoucí 

odboru rozvoje, tak paní H. nám nabízí pozemek celý, protože po oddělení části, kterou máme 
dotčenou předkupním právem by měla obtížně zajištěn přístup ke zbytku pozemku. Výhodou 
tohoto řešení je, že nám to nabízí za cenu, která se odvíjí od části, která je dotčena předkupním 
právem. 

Mgr. Puchalský: 
- S Mgr. Hrubou nesouhlasím. Jestli se paní H. k pozemku obtížně dostává, k čemu bude 

pozemek nám? Co navrhujete, jaké užití? 
Mgr. Kulíšek: 
- Potřebujeme část pod komunikací. 
 
Hlasování zda budeme hlasovat po bodech jednotlivě:   Při hlasování bylo pro 25, 2 proti, 2 
nehlasovali, 5 se zdrželo. 
 
Hlasování o bodě 1) usnesení:   Při hlasování bylo pro 34, 1 nehlasoval. 
 
Hlasování o bodě 2) usnesení:   Při hlasování pro 18, 6 proti, 2 nehlasovali, 9 se zdrželo. 
 
 
 

 

124/5/4/2011 Směna nemovitých věcí – pozemku p.č. 526 v k.ú. Penčice ve vlastnictví 
statutárního města Přerova za pozemky p.č. 5101/16, p.č. 5102/6 a p.č. 
5102/9 v k.ú. Troubky nad Bečvou ve vlastnictví České republiky          
a správě Pozemkového fondu České republiky  

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje směnu pozemku p.č. 526 (orná půda) o výměře 536 m2 v k.ú. Penčice ve vlastnictví 

statutárního města Přerova za pozemky p.č. 5101/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace)        
o výměře 401 m2, p.č. 5102/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 142 m2 a p.č. 
5102/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 52 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou     
ve vlastnictví České republiky a správě Pozemkového fondu České republiky, IČ 
45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, s doplatkem cenového rozdílu 
ve výši 84.400,-Kč ve prospěch Pozemkového fondu České republiky. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.6.2011 

 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  8115 11  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bankovních účtech 

128 811,3* + 84,4 128 895,7 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
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Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3639   23  Komunální služby a územní rozvoj 
 j. n. 

5 143,8* + 84,4 5 228,2 

  6130    Pozemky  + 84,4  
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
 
Při hlasování bylo pro 34, 1 se zdržel. 
 
 
 

 

125/5/4/2011 Úplatný  převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 889, p.č. 895 a části pozemku p.č. 896 a p.č. 890 
v k.ú. Henčlov 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně Ing. Jarmila Havlíčková. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z vlastnictví 
statutárního města Přerova - pozemků   p.č. 889   zast. plocha a  nádvoří o výměře 647 m2,  p.č. 895  
zast. plocha  a  nádvoří  o výměře  639 m2, části p.č. 896 ostatní plocha označené geometrickým 
plánem č. 346-71/2010 jako pozemek p.č. 896/2 o výměře  965 m2 a  částí  pozemku p.č. 890 ostatní  
plocha  označených geometrickým plánem č. 346-71/2010 jako pozemek p.č. 890/2 o výměře 46 m2      

a pozemek p.č. 890/3 o výměře 602 m2 , vše v k.ú.   Henčlov   do společného jmění   manželů  A.  a 
J.Ch.,  za cenu  v čase a místě obvyklou dle znaleckého posudku  č. 1846/4/11 znalce  JUDr. 
Vratislava Dočkalíka, která činí u pozemků p.č. 889, p.č. 895  zast. pl.  o celkové výměře 1286 m2 vše 
v k.ú. Henčlov   částku 180 040,- Kč,  (tj. 140,- Kč /m2)  a  pozemků p.č. 890/2, p.č. 890/3, p.č. 896/2  
o celkové výměře  1613 m2  vše v k.ú. Henčlov částku    112 910,- Kč, ( tj. 70,- Kč/m2), kupní cena  
činí celkem 292 950,- Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

Diskuse: 
p. Laga: 
- Zaráží mě, že 2 roky se neplatí nájem. Od roku 2009 není za nájem ani koruna. Doporučuji 

zapracovat do smlouvy, že mají  doplatit pronájem od roku 2009 a prostředky využijeme         
na dětské hřiště v Henčlově. 

Mgr. Hrubá: 
- Za takových podmínek nebudeme moci majetkoprávně dořešit situaci v této lokalitě. Jednání 

s manželi Ch.  se vedou několik let. Museli bychom se soudit o bezdůvodné obohacení, a to by 
se protáhlo na řadu let. Nejlepší dořešení z mého pohledu je uzavření kupní smlouvy,  
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Jsem pro to, žádnou podmínku  do smlouvy 
nedávat. Jinak se řešení problému oddálí na další dobu. 

p. Laga:   
- dovoluji si doplnit, za částečná kompenzaci za dvouletý pronájem pozemku v částce  200.000 

Kč, která se použije na dětské hřiště v Henčlově. 
Mgr. Hrubá: 
- Je to vlastně navýšení kupní ceny o 200.000 Kč. V usnesení se nemůže objevit, že je to 

kompenzace za nájem. Uzavření kupní smlouvy je pravomocí Rady města.  
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p. Laga:   
- dávám protinávrh: navýšení kupní ceny na částku 492.950 Kč. Jinak materiál zůstává 

stejný. 
Mgr. Grambličková: 
- Pan Laga ať zváží svůj návrh. Dostali bychom se do slepé uličky. Město prodává vždy za cenu 

v čase a místě obvyklou. Tato cena se tomu naprosto vymyká. Svého času jsme to řešili, byly 
tam nějaké problémy. Myslím si, že bychom měli zvlášť řešit převod pozemku a  na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva se zabývat  možností kompenzace předchozího nájmu.  

 
Hlasování o protinávrhu pana  Lagy:   Při hlasování bylo pro 7, 1 proti, 23 se zdrželi, 4 nehlasovali. 
 
Hlasování o předloženém usnesení:      Při hlasování bylo pro 25, 3 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval. 

 

 

 

126/5/4/2011 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 3445/2, p.č. 4933/11, p.č. 4957/23, p.č. 4957/28, 
p.č. 4957/39, p.č. 5084/13, p.č. 5084/24, vše v k.ú. Přerov, bezúplatný 
převod do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 4957/29 
a p.č. 4957/36 v k.ú. Přerov  

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 1152/33/3/2010 přijaté na 33. zasedání konaném 

dne 4.10.2010. 
 
2. schvaluje  

- bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 
3445/2, ost. plocha o výměře 362 m2, p.č. 4933/11, ost. plocha o výměře 65 m2, p.č. 4957/23, 
ost. plocha o výměře 846 m2, p.č. 4957/28, ost. plocha o výměře 193 m2, p.č. 4957/39, ost. 
plocha o výměře 65 m2, p.č. 5084/13, ost. plocha o výměře 3 601 m2, p.č. 5084/24, ost. plocha 
o výměře 20 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 
- bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 
4957/29, ost. plocha o výměře 1 m2, a p.č. 4957/36, ost. plocha o výměře 9 m2, oba v k.ú. 
Přerov. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.8.2011 

 

Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně. 

 

 

 

127/5/4/2011 Předání movitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci 
Kulturní a informa ční služby města Přerova 
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Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje předání movitého majetku uvedeného v příloze 
č. 1 k hospodaření příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby města Přerova se sídlem 
Přerov I-Město, Kratochvílova 30, IČ: 45180512. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 15.5.2011 

 

Diskuse: 
Ing. Dostal: 
- doplnění usnesení:  doporučuji doplnit termín a odpovědnost 
Ing. Čajka: 
- termín: 15.5.2011,  Odpovídá: Rada města Přerova 
 
Hlasování o doplněném usnesení:  Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně. 
 
 
 

 

128/5/4/2011 Změna v rozsahu majetku předaného k hospodaření příspěvkové 
organizaci Kulturní a informa ční služby města Přerova, se sídlem 
Přerov I-M ěsto, Kratochvílova 30, IČ: 45180512  

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje:  
 
1.  uzavření dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby 

města Přerova se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 30, IČ: 45180512, kterým se upravuje 
rozsah majetku předaného k hospodaření. K hospodaření této organizaci se předává nemovitý 
majetek v celkové výši 299 037,- Kč. Jedná se o zhodnocení nemovitosti situované                 
na pozemku p.č. 229, v k.ú, Lověšice, č.p. 228, -  Dělnického domu v Lověšicích, kde 
proběhlo zateplení fasády. 

 
2.  uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Přerovem a příspěvkovou organizací 

Kulturní a informační služby města Přerova. Předmětem jsou 2 pračky vzduchu, umístěné         
v Kulturním domě v Dluhonicích, a to dle inventurního seznamu: 

 ORG 4229 - kultura 
 inv. č. 4229-0000015  pračka vzduchu  52 598,- Kč 
 inv. č. 4229-0000016 pračka vzduchu  52 598,- Kč 

celkem:                                       105 196,- Kč 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 15.5.2011 

 

Diskuse: 
Ing. Dostal: 
- doplnění usnesení:  doporučuji doplnit termín a odpovědnost 
Ing. Čajka: 
- termín: 15.5.2011,  Odpovídá: Rada města Přerova 
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Hlasování o doplněném usnesení:  Při hlasování bylo pro 33, 2 nehlasovali. 

 

 

 

129/5/4/2011 Změna v rozsahu majetku předaného k hospodaření příspěvkové 
organizaci Sociální služby města Přerova 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Sociální služby města Přerova, IČ 49558854, se sídlem Přerov, Kabelíkova 3217/14a, 
kterým se upravuje rozsah majetku předaného k hospodaření takto: 
 
- předává se k hospodaření nemovitý  majetek v celkové výši 10 532 596,75 Kč.  Jedná se o část 

nemovitosti  situované  na  pozemku  p.č. 5196/25,  č.p.3217, v k.ú. Přerov - pavilonu P6          
( bývalá budova  Schola servis, Optiky 16, Přerov), s účinností od 1.5.2011 

             Odpovídá: Rada města Přerova 
             Termín: 30.4.2011     
 
-  vyjímá  se  z hospodaření nemovitý   majetek  -  část   nebytových   prostor  objektu  Domova  

pro seniory,   č.p.3217, příslušného k  části obce  Přerov I-Město,  na pozemku  p.č. 5196/25      
v k.ú. Přerov o celkové výměře 229,48 m2, s účinností od 1. 9. 2011. 

            Odpovídá: Rada města Přerova 
            Termín: 1. 9. 2011 
 
 
Při hlasování bylo pro 34, 1 nehlasoval. 
 
 
 

 
 
 
 
 

PŘESTÁVKA  14.50 – 15.00 hodin. 
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5.  ZÁVĚREČNÝ  ÚČET  A  VÝROČNÍ  ZPRÁVA  STATUTÁRNÍHO  M ĚSTA   
PŘEROVA   ZA   ROK  2010 

130/5/5/2011 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2010 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje : 
 
a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2010, včetně příloh             

a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a souhlasí, dle 
§ 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2010, a to bez výhrad, 

 
b) rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k datu 

31.12.2010 statutární město Přerov, dle návrhů uvedených v tomto materiálu, v souladu          
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 
c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje, 
 
d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31.12.2010. 
 
2. bere na vědomí : 
 
a) rozpis pohledávek statutárního města Přerova k 31.12.2010 dle přílohy č. 13, 
 
b) informaci o hospodaření společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o. dle přílohy č. 14. 
 
3. ukládá Radě města Přerova zaslat neprodleně všem členům Zastupitelstva města 

Přerova všechna doporučení, upozornění a připomínky týkající se například opravných 
položek, časového rozlišení nákladů a výnosů, evidence pohledávek z nájmu bytů, k 
veřejným zakázkám a rozpočtovému procesu, atd., které jsou uvedené v dopise 
společnosti H audit, s.r.o., adresovaném vedení statutárního města 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: neprodleně 

 

Diskuse: 
Mgr. Puchalský: 
- Mám dotaz – jak se může přihlásit do diskuse veřejnost v souvislosti s novým systémem? 
Mgr. Kulíšek: 
-  Občan zvedne ruku, bude vyzván a může přistoupit k mikrofonu. 
Mgr. Grambličková: 

� Mám dotaz k příloze č. 14) Přerovská rozvojová, s.r.o. Mám pocit, že se potvrzuje můj 
skepticismus vůči založení této společnosti a její smysluplnosti. Za dobu existence jsme se 
dostali na výši příspěvku 300 000 Kč v loňském roce. Začínali jsme příspěvkem 20.000 
Kč. Můj dotaz zní – z částky 300 000 Kč, kterou obdržela Přerovská rozvojová použila 
největší částku 165 000 Kč na konzultační poradenské služby a právní servis. Chtěla 
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bych vědět, jak bylo s prostředky naloženo? Kdo konkrétně poskytl právní služby            
a za jakou konkrétní úplatu a jakého obsahu se tato právní nebo konzultační služba 
týkala a jak bylo s touto informací Přerovskou rozvojovou naloženo, vzhledem k tomu, 
že bylo využito 165 000 Kč na tyto konzultační služby a žádných konkrétních výsledků   
se zatím  nedobralo. Chci tuto zprávu písemně. 

Mgr. Puchalský: 
- Postrádám stanovisko Finančního výboru k tomuto zásadnímu materiálu. Domnívám se,         

že finanční hospodaření města se dostává do napjatější situace než bylo obvyklé. Ze závěrečné 
zprávy H-auditu vyplývá v odstavci 2)  „dále sdělujeme Zastupitelstvu města, že naše další 
doporučení, upozornění a připomínky (např. k opravným položkám, pohledávkám, časovému 
rozlišování nákladů a výnosů, evidenci pohledávek z nájmů bytů, k veřejným zakázkám           
a rozpočtovému procesu atd.) budou uvedeny v dopise vedení statutárního města Přerova.“ 

- navrhuji doplnit do usnesení:  ZM ukládá Radě zaslat dopis města H – auditu, který bude 
obsahovat tyto připomínky neprodleně všem zastupitelům města. 

Ing. Čermák: 
- Přerovská rozvojová byla zřízena, aby město bylo připraveno na situaci, kdy ve spolupráci 

s Českými drahami se připojoval terminál kombinované dopravy. Souviselo to s dálničním 
obchvatem Přerova.  Zásadním záměrem bylo mít organizaci, přes kterou může město  tyto 
aktivity realizovat. Že se situace s obchvatem vyvinula, tak jak se vyvinula, za to město Přerov 
nemůže. 

Ing. Lajtoch: 
- V pátek jsme dostali usnesení Finančního výboru, kde je jednoznačně uvedeno, že Finanční 

výbor doporučil schválit Závěrečný účet za rok 2010. Jakmile závěrečnou zprávu podepíší obě 
strany, zastupitelé budou mít tuto informaci k dispozici. 

Mgr. Puchalský:  
- doplnění bodu 3) usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova ukládá Radě města Přerova zaslat neprodleně všem 
členům Zastupitelstva města Přerova všechna doporučení, upozornění a připomínky 
týkající se například opravných položek, časového rozlišení nákladů a výnosů, evidence 
pohledávek z nájmu bytů, k veřejným zakázkám a rozpočtovému procesu, atd., které 
jsou uvedené v dopise společnosti H audit, s.r.o., adresovaném vedení statutárního města 

Ing. Pospíšilová: 
- nechci zpochybňovat stanovisko pana auditora. Na jednání Finančního výboru nás pan auditor 

navštívil a konstatoval co v tom dopise bude, protože jsme si také  vymínili, že bychom ho 
chtěli obdržet. Informace, které tam asi zaznějí a které bych chtěla slyšet se týkaly upozornění, 
že nejsou prováděny kontroly vyúčtování dotací Tepla, Technických služeb, Přerovské 
rozvojové. Nad tím se pozastavoval, protože to jsou nemalé prostředky. Měla by se prověřit 
použitelnost projektové dokumentace tzv. nedokončené výroby, majetku. Jsou tam projektové 
dokumentace, které stály nemálo peněz a měla by se z toho vyvodit zodpovědnost. Není 
prováděno přecenění ekvivalencí podílu v Teple, Technických službách, že je tam odpis 
drobného majetku ve výši 72 mil. Kč a přitom ten majetek nějakou hodnotu určitě má. Bylo 
tam doporučení interního auditu dlužných pohledávek Domovní správy, protože tam jsou 
nějaké rozdíly. Myslím si, že ty připomínky budou asi dost důležité a bylo by vhodné, aby je 
obdrželi další zastupitelé.  

Ing. Machát: 
- vrátím se k tomu hodně podstatnému a to je to, že hospodaření města za rok 2010 zkoumala 

renomovaná auditorská firma a ta dospěla k tomu, že vydává výrok „bez výhrad“. Jsou tam 
doporučení, taková jak všichni ekonomové vědí, že se od auditorské firmy mohou dozvědět. 
Jsou to informace doporučující a auditor, který zkoumá výsledky hospodaření společnosti  
vydává výrok bez výhrad nebo s výhradou. V tomto případě je to výrok bez výhrad, to 
znamená schvaluje hospodaření města. Radě a Zastupitelstvu dodá určitá doporučení. 

 
Hlasování o celém usnesení včetně doplňujícího návrhu Mgr. Puchalského v bodě 3) usnesení:  
Při hlasování bylo pro 34, 1 nehlasoval. 
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6.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

131/5/6/2011 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce       
č. 4/08 z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, uzavřené mezi statutárním městem 
Přerov jako věřitelem a manželi Ing. M.S.  a M.S. jako dlužníky tak, že se znění čl. III odst. 1 
smlouvy: 
 
VARIANTA  I.: 
 „ Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu  
35-7557750257/0100, variabilní symbol 1145000004 a to tak, aby částku 100 000,- Kč s úrokem 4 % 
p.a. uhradili nejpozději do 15.6.2014. Za tímto účelem odbor finanční vyhotoví dlužníkům splátkový 
kalendář, včetně případných úprav tohoto kalendáře v souvislosti s povolením odkladu splátek půjčky 
nebo nedočerpáním půjčky ve výši více jak 5 % poskytnuté částky za podmínek uvedených                  
v následujících ustanoveních tohoto článku smlouvy o půjčce, přičemž maximální možný termín 
úhrady celé půjčky dle předchozí věty musí být zachován. Splátkový kalendář, který je nedílnou 
součástí smlouvy o půjčce, zahrnuje i úroky dle odst. 2 tohoto článku. Dlužníci berou na vědomí,       
že v případě žádosti o splátkový kalendář s  lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, podléhá tento právní 
úkon rozhodnutí zastupitelstva města.“  
 
nahrazuje textem: 
 
„ Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku včetně úroků 4 % p.a.(5 387,30 Kč) v pravidelných 
splátkách ve výši Kč 1 565,00   splatných vždy k 15. dni kalendářního měsíce na účet vedený               
u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-755-7750257/0100, variabilní symbol 1145000004 a to tak,     
aby poslední splátku uhradili nejpozději do 15.06.2011.“  
 
V ostatních ustanoveních se text smlouvy o půjčce č. 4/08 nemění. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.4.2011 

 

VARIANTA  II.: 

„ Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000004 a to tak, aby částku 100 000,- Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili nejpozději 
do 15.6.2014. Za tímto účelem odbor finanční vyhotoví dlužníkům splátkový kalendář, včetně 
případných úprav tohoto kalendáře v souvislosti s povolením odkladu splátek půjčky nebo 
nedočerpáním půjčky ve výši více jak 5 % poskytnuté částky za podmínek uvedených v následujících 
ustanoveních tohoto článku smlouvy o půjčce, přičemž maximální možný termín úhrady celé půjčky dle 
předchozí věty musí být zachován. Splátkový kalendář, který je nedílnou součástí smlouvy o půjčce, 
zahrnuje i úroky dle odst. 2 tohoto článku. Dlužníci berou na vědomí, že v případě žádosti o splátkový 
kalendář s  lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, podléhá tento právní úkon rozhodnutí zastupitelstva 
města.“  
 
nahrazuje textem: 
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„ Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku včetně úroků 4 % p.a.(3 081,50 Kč) v pravidelných 
splátkách ve výši Kč 1 565,00   splatných vždy k 15. dni kalendářního měsíce na účet vedený u 
Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, variabilní symbol 1145000004 a to tak, aby 
poslední splátku uhradili nejpozději do 15.04.2011.“  
 
V ostatních ustanoveních se text smlouvy o půjčce č. 4/08 nemění. 
 
 
Předkladatel materiálu Ing. Lajtoch doporučil variantu I. usnesení: 
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 33, 1 se zdržel, 1 nehlasoval. 
 
 
 

 

132/5/6/2011 Rozdělení finančních prostředků FMB 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. vydává Vnitřní předpis č. ../11, kterým se mění a doplňuje Vnitřní předpis č. 24/07 Fond 

oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.4.2011 

 
2. schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování 

bytového fondu poskytnutí půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu    
a uzavření smluv o půjčkách včetně jejich zajištění takto:  

 

Poř. 
čis 

Žadatel Lokalita opravovaného 
domu 

Druhy půjček Částka Kč Zajištění 

1. B.C.  3-výměna oken 85 000,- Ručitel: 
E.P. 

2. R.  a  A.  
M. 

 1-rekonstrukce střechy 
11-rozšíření bytové 
jednotky 

250 000,- Zástavou 
nemovitostí 

3. M. a  Ing. Š.Š. 
  

 3-výměna oken, dveří 90 000,- Ručitel: 
I.V. 

4. M. a   Ing. P. 
H. 

 3-výměna oken 40 000,- Ručitel: 
J.D. 

5. Ing. C.H  a   B.H.  8-rekonstrukce WC, 
koupelny 
13-výměna rozvodů 
vody 

100 000,- Ručitel: 
C.H.  ml. 

6. Mgr.  R.Š.  4-výměna podlah 
8-rekonstrukce WC, 
koupelny 

105 000,- Zástavou 
nemovitostí 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 
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Termín: 30.6.2011 

 
3.  

VARIANTA  I.: 
schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu poskytnutí půjčky z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu a 
uzavření smlouvy o půjčce včetně  jejího zajištění takto: 

 

Poř. 
čis 

Žadatel Lokalita opravovaného 
domu 

Druhy půjček Částka Kč Zajištění 

7. R.  a  A.  
N. 

 1-oprava střechy 
11-rozšíření bytové 
jednotky 

250 000,- Zástavou 
nemovitostí 

 
 

VARIANTA  II.: 
neschvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu poskytnutí půjčky z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 
manželům R.  a   A.N. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.4.2011 

 
4. schvaluje využití volných finančních prostředků Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 

bytového fondu v celkové výši Kč 5 000 000,- a jejich transfer do rozpočtu města na pořízení 
bezbariérových bytů, 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 
5. schvaluje využití volných finančních prostředků Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 

bytového fondu v celkové výši Kč 3 000 000,- a jejich transfer do rozpočtu města na opravy    
a modernizace bytového fondu (IPRM) za podmínky vrácení těchto prostředků zpět do Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, a to nejpozději do 31.03.2013, 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.3.2013 

 
6. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2. 
 
 
Předkladatel materiálu Ing. Lajtoch doporučil v bodě 3) usnesení variantu II. usnesení. 
 
Hlasování o předloženém usnesení a v bodě 3) variantě II. usnesení:  Při hlasování bylo pro 34,     
1 nehlasoval. 
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133/5/6/2011 Akcie - dědictví po zemřelém 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje převod 39 ks akcií společnosti Přerovské 
strojírny, a. s., CS 0005003250 a 40 ks akcií společnosti ČEZ, a. s., CZ 0005112300, z majetkového 
účtu zemřelého Josefa Kubise na majetkový účet statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

 

Při hlasování bylo pro 34, 1 nehlasoval. 

 

 

 

134/5/6/2011 Akcie společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu 
cenných papírů mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím kupujícím a obcí Žákovice, se sídlem 
Žákovice 41, PSČ 753 54, Žákovice, IČ 00600890, jako budoucím prodávajícím, jejímž předmětem     
je úplatný převod 4 245 ks kmenových akcií na jméno společnosti Vodovody a kanalizace Přerov,       
a. s.,  IČ 47674521, z majetku obce Žákovice do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou 
kupní cenu 120 Kč/1 akcie. 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

 

Při hlasování bylo pro 33, 1 se zdržel, 1 nehlasoval. 

 

 

 

135/5/6/2011 Poskytnutí půjčky příspěvkové organizaci Domovní správa města 
Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o půjčce ve výši 3.200.000,00 Kč mezi statutárním městem 

Přerov, IČ: 00301825, se sídlem Bratrská ulice 34, 750 02 Přerov I-Město, jako věřitelem        
a Domovní správou města Přerova, IČ: 47184728, se sídlem Blahoslavova 3, 750 00 Přerov    
I-Město, jako dlužníkem. Účelem poskytnutí této částky je pokrytí dlužných úhrad za služby 
spojené s užíváním bytu z let 1997-2009, které dlužník hradil ze svých prostředků. Dlužník     
se ve smlouvě o půjčce zaváže půjčku vrátit věřiteli ve lhůtě 5 let ode dne uzavření smlouvy,    
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a to ve formě splátek ve výši úhrad nedoplatků na úhradách za plnění poskytovaná s užíváním 
bytu (tj. úhrad nedoplatků na službách). 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.4.2011 

 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   Rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3612 2451 11  Splátky půjčených prostředků 
 od příspěvkových organizací 

0,0 + 30,0 30,0 

  8115 11  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bankovních účtech 

* + 3 170,0 * 

 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál, z tohoto důvodu nebudou částky uvedeny 
 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3612   11  Bytové hospodářství (DSMP) 23 084,0 + 3 200,0 26 284,0 
  5651    Neinvestiční půjčené prostředky 

 zřízeným příspěvkovým org. 
 + 3 200,0  

 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 
ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

   Domovní správa města Přerova – příspěvek 
 na provoz a investice aj. 

23 084,0 + 3 200,0 26 284,0 

 
 
Diskuse: 
p. Laga: 
- Chci se zeptat, pokud DSMP nevybere od dlužníků dluhy, už nám asi peníze DSMP nevrátí, 

že? To je špatný postup. Měli bychom půjčit DSMP bezúročně, ale prominout jim, to je špatný 
postup. 

Ing. Lajtoch: 
- Může se stát, že DSMP nebude schopná splnit své závazky. Finanční odbor má úkol               

do 30.6.2011 analyzovat finanční toky Domovní správy a hledat rezervy či možné změny 
financování v oblasti správy bytů.  

Pí Sedláčková: 
- Odbor finanční analyzoval situaci. Je to rozděleno do těchto kroků, první krok – 

nevymahatelné pohledávky k odpisu, konkrétně tato půjčka se poskytuje na pohledávky, které 
Domovní správa vytipovala, že by byly vratné. Z toho důvodu poskytujeme ve výši splátek, 
samozřejmě nevíme, co se stane ke konci splatnosti této půjčky.  

p. Laga: 
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- Chybí mi právní poradenství. Co Domovní správa zaplatí právníkovi? Určitě je to dost velká 
částka. Finanční výbor by se na to měl podívat a udělat v tom pořádek. 

Ing. Pospíšilová: 
- Na Finančním výboru  jsme  diskutovali o tomto materiálu dosti bouřlivě. Chtěli jsme 

navrhnout podmínky, za kterých půjčíme finanční prostředky. Nám nebyla předložena 
smlouva o půjčce, nevím jestli ji zastupitelé mají v elektronické podobě. 

Ing. Machát: 
- Diskuse na Finančním výboru byla opravdu bouřlivá. Jedná se spíše než o půjčku o transfér 

peněz do naší příspěvkové organizace. Pokud ten transfér peněz město neudělá, tak závazky, 
které budou hrazeny z půjčky zaplatí město samo. Nejedná se o nic nového, jedná se                
o problémy, které vznikaly od roku 1997 až do dnešního dne. V podstatě jsou to mnohdy 
nedobytné pohledávky. Občané, kteří bydlí v těchto bytech jsou sociálně slabší. 

Mgr. Puchalský: 
- K aspektům, které zmiňuje odbor právní. Je vysoce pravděpodobné, že DSMP nebude schopné 

půjčku vrátit v předpokládané lhůtě 5 let. Je vůbec možné uzavírat půjčku, u které víme             
a předpokládáme, že nebude splněna? Je to paradox a nesmysl.  

- Protinávrh:  Doporučuji celý materiál odložit do příštího  zasedání ZM a pokusit se 
uchopit jinak.  

Ing. Lajtoch: 
- Nedoporučuji odložit materiál, protože stav je teď neúnosný. DSMP je v platební 

neschopnosti. Finanční odbor bude analyzovat veškeré finanční toky. Doporučuji materiál 
schválit, aby DSMP mohla opět plnit své závazky.  

Pí Sedláčková: 
- Finanční vyúčtování roku 2010 řešíme krátkodobě, to znamená že dáváme vyšší dotaci 

v průběhu prvních měsíců. Toto je ale dlouhodobá záležitost. Je to jediná forma, jak 
v současné době řešit situaci DSMP.  

Mgr. Grambličková: 
- Nepamatuji si, že bychom někdy v takové situaci byli.  Vadí mi na materiálu, že není nikde 

řečeno, jak budeme peníze vymáhat od dlužníků, zda použijeme exekutorský úřad či nějaký 
jiný způsob. Nebo dopředu víme, že je to beznadějné? 

p. Čechák: 
- Pokud Rada nebo Zastupitelstvo promíjí, tak nepromíjí Domovní správě, ale konkrétním 

dlužníkům. K vymáhání – vymáháme upomínkami, platebními rozkazy přes soud, 
neprovádíme opravy, nepovolujeme prodej bytů, většinou dáme výpověď z nájmu. Dlužníci už 
většinou nebydlí v našich bytech. Vybíráme poplatky z prodlení. Nájemní smlouvy uzavíráme 
na dobu určitou s možností dalšího prodlužování.  

p. Laga: 
- Kolik je tam dluhů za rok 2010, jak se to vyvíjí?  
p. Čechák: 
- Co je nevymožitelné je 472 000 Kč, které budou navrhnuty k prominutí. Částku 749.000 Kč 

budeme ještě vymáhat. 
p. Laga: 
- Je tam dalších 700.000 Kč. Dáváme špatný signál občanům, že takto promíjíme dluhy.  
 
Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského (odložení materiálu na příští Zastupitelstvo):   pro 
10, 7 proti, 16 se zdrželo, 2 nehlasovali. 
 
Hlasování o předloženém materiálu: Při hlasování bylo pro 25, 1 proti, 8 se zdrželo, 1 nehlasoval. 
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136/5/6/2011 Rozpočtové opatření č. 5 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1       
a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2. 
 
Při hlasování bylo pro 34, 1 se zdržel. 
 
 
 

 

137/5/6/2011 Rozpočtové opatření – investiční akce 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora         
Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu investičních akcí 
dle přílohy a tabulky č. 1. 
 
Diskuse: 
Mgr. Grambličková: 
- Chci požádat, zda v tabulce v budoucnu nemůže být sloupeček vysvětlující, o jakou investici 

jde. Pro mě tabulka je nepřehledná. Měla jsem na mysli přílohu č. 1. 
Ing. Šlechta: 
- Jaký je podíl investora na infrastruktuře v nové výstavbě na nábřeží PFB a  ulici Jateční? Je 

tam spolupodílnictví investora? 
Mgr. Kulíšek: 
- Investuje v plné výši město včetně veřejného parkoviště. Investor financuje tu část parkoviště 

u nově vzniklých obytných budov. 
Ing. Pospíšilová: 
- Jaké je vyjádření investiční komise k výstavbě na nábřeží PFB? 
Ing. Gala: 
- Není tady stanovisko investiční komise, protože ta akce již dříve byla schválena 

Zastupitelstvem. Byl to blok akcí, které nebyly 100% kryty. Teď se vracíme do druhé fáze, 
dokrýváme tyto akce, které nebyly 100% kryty, aby investice mohla být zrealizovaná. 
Investiční komise se bude vyjadřovat z hlediska zadávacích podmínek na výběr dodavatele. 

 
Při hlasování bylo pro 28, 1 nehlasoval, 5 se zdrželo. 
 
 
 

 

138/5/6/2011 Rozpočtové opatření - investiční akce - dodatek 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Ing. Jiří Lajtoch a Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy, a to za podmínky 
uzavření smluv o poskytnutí dotací na zateplení objektů ZŠ Trávník a ZŠ Velká Dlážka a uvolnění 
dotace na zateplení objektu ZŠ Hranická, které byly realizovány v roce 2010, v minimální výši           
33 946,8 tis. Kč. 
 
Při hlasování bylo pro 32, 2 nehlasovali. 
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139/5/6/2011 Žádost o poskytnutí příspěvku  na realizaci projektu "Přežij - 
Bezpečná Mobilita - 2011  112" 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Mobility Club, o.s., IČ: 270 232 90, se sídlem    
K Ryšánce 1591/20, 147 00  Praha 4, na úhradu části nákladů spojených s technickým 
zabezpečením akce "Přežij - Bezpečná Mobilita - 112", která se bude konat dne 12. května 
2011  112 v Přerově, 

 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  2324    Přijaté nekapitálové příspěvky 
 a náhrady 

590,0 + 30,0 620,0 

 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2223   1  Bezpečnost silničního provozu 0,0 + 30,0 30,0 

  5222    Neinvestiční transfery 
 občanským sdružením 

 + 30,0  

 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 
ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a grantový program 31 568,6 * + 30,0 31 598,6 
 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
 
Diskuse: 
Mgr. Grambličková: 
- materiál nepodpořím, žádost je povšechně napsaná, chybí mi vysvětlení. Připadá mi, že jsme 

trošku  prodejné město, kdo požádá o dotaci, ten ji dostane. 
Bc. Zatloukal: 
- Rozhodně nesouhlasím s paní Grambličkovou, přimlouvám se za schválení materiálu. Peníze 

budou sloužit na akci, která proběhne na výstavišti. Před 2 roky byla podobná akce, byla 
přenášená internetem a zúčastnilo se jí několik tisíc dětí. Tato akce bude určena pro předškolní 
děti, děti základních a středních škol. Sejdou se tisíce dětí z Přerova. Tyto akce je třeba 
podporovat. 

Mgr. Grambličková: 
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- Zazněly argumenty proč ano. V důvodové zprávě není nic. Na základě toho, není možné 
podpořit. Žádost je nic neříkající. Jen konstatování finančního odboru, že nemá zdroje. Proto 
jsem si nemohla vytvořit pozitivní názor na tuto akci. 

p. Passinger: 
- Poukazuji na nesoulad v textu.  
Mgr. Hluzín: 
- Prosím o podpoření dotace. Za špatné okomentování v důvodové zprávě se omlouváme. Akce 

má velký význam. 
Mgr. Grambličková: 
- Děkuji za vysvětlení. Měním svůj návrh na základě vysvětlení. 
 
Při hlasování bylo pro 31, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval. 
 
 
 

 

140/5/6/2011 Souhlas s postoupením pohledávky za statutárním městem Přerov 
vzniklé na základě smlouvy o úvěru ve výši 300 mil. Kč  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání:  
 
VARIANTA   I.: 
nesouhlasí se záměrem postoupení pohledávky společnosti Dexia Kommunalkredit Bank AG, se 
sídlem Fischhof 3, A-1010 Vídeň, Rakousko,   IČ  FN 191772v vyplývající ze smlouvy o úvěru č. 
100.661 uzavřené dne 17.07.2008 mezi Dexia Kommunalkredit Bank AG jako věřitelem  a statutárním 
městem Přerov jako dlužníkem třetí osobě. 
 
 
VARIANTA   II.: 
souhlasí se záměrem postoupení pohledávky společnosti Dexia Kommunalkredit Bank AG, se sídlem 
Fischhof 3, A-1010 Vídeň, Rakousko, IČ  FN 191772v vyplývající ze smlouvy o úvěru č. 100.661 
uzavřené dne 17.07.2008 mezi Dexia Kommunalkredit Bank AG jako věřitelem  a statutárním městem 
Přerov jako dlužníkem třetí osobě. 
 
 
Předkladatel materiálu Ing. Lajtoch doporučil variantu I. usnesení. 
 
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 32, 2 nehlasovali. 
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PŘESTÁVKA   16.15 -  16.30  hodin 
 
 
 
 

 

Zasedání Zastupitelstva řídí primátor Ing. Jiří Lajtoch. 

7.  ROZVOJOVÉ   A   INVESTIČNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

141/5/7/2011 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v celkové výši maximálně 24 088,50 Kč manželům V. a  L.M. na  vybudování 
domovní čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 34  v  k.ú. Dluhonice  pro novostavbu 
rodinného domu v ulici U hřiště. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.5.2011 

 

Při hlasování bylo pro 27, 2 proti, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali. 

 

 

 

142/5/7/2011 Plánovací smlouva k výstavbě 12 rodinných domů v místní části 
Újezdec 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a Ing. M.F.  a  D.F., Ing. T.D.  a  
MUDr. M.D.,   A.N.  a   A.N.,  J.J.   a   Bc.  I.K.  na vybudování nové veřejné infrastruktury, nové 
přístupové komunikace včetně veřejného osvětlení, prodloužení hlavních řadů vodovodu, kanalizace, 
plynovodu a prodloužení distribuční soustavy elektrické energie nízkého napětí včetně přeložky 
stávajícího sloupu VN, pro novostavby 12 rodinných domů na pozemcích p.č. 1246/4-10 a 1248 v k.ú. 
Újezdec u Přerova. 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.5.2011 

 

Diskuse: 
Mgr. Puchalský: 
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� Budu se obecně vyjadřovat k problematice plánovacích smluv. Musím vyjít z důvodové 
zprávy, ke stavebnímu zákonu, který předpokládá, že bude novelizován ustanovení §  84 
odst. 2, zákona o obcích, do kterého by bylo vhodné vložit písmeno c), které by výslovně 
uvádělo, že obecnímu zastupitelstvu je vyhrazeno i udělování plánovacího souhlasu obce 
ve smyslu stavebního zákona. Já tady na to upozorňuji už poněkolikáté. To se bohužel 
nestalo. Proto budu citovat ustanovení stavebního zákona: „obec  dle § 66, odst. 2 může 
podmínit vydání regulačního plánu uzavřením smlouvy o spoluúčasti žadatele                
na vybudování nové nebo úpravách stávající veřejné infrastruktury.  Základní pojmový 
znak je spoluúčast.“ V prováděcím předpisu ke stavebnímu zákonu jsou uvedeny jakési 
náležitosti, z nichž ty prvé bych považoval za podstatné.  Pak v příloze 13 z roku 2006 
jsou příslušné dodatky, co je třeba ke smlouvě přiložit. Smlouvy, které se nám 
předkládají, žádnou z těchto náležitostí neobsahují a co je podstatné nejde tam                 
o spoluúčast. Spoluúčast je základním znakem. Tady není z hlediska Zastupitelstva         
co schvalovat. V důvodové zprávě je vždy uvedeno, že uzavření plánovací smlouvy 
s nulovým finančním podílem, což je absurdní,  nebrání stavebníkům v podání žádosti     
o dotaci z Programu podpory výstavby technické infrastruktury podle vnit řního 
předpisu č. 3/2008. Z toho logicky plyne, že v rámci plánovací smlouvy je vymezen na 
příslušné celkové náklady podíl obce podle vnitřního předpisu. Tady nesmyslně 
schvalujeme smlouvu, kterou nepotřebujeme schvalovat. Navíc nevím podle kterého 
ustanovení zákona o obcích. Spoluúčast vůbec tady není, smlouvy neobsahují podstatné 
náležitosti předpokládané platným právem.  

� Prosím pana náměstka, aby dal dohromady tým lidí, který uvede do života pružné řešení 
tohoto problému programu infrastruktury.  Zavažme se, že vydáme částku, investor také 
částku. Spolupracujme s investory. 

Ing. Gala: 
- Na Zastupitelstvu jsme předali názor Ministerstva vnitra, které doporučovalo i když je nulový 

podíl stavebníka poskytnout dotaci přes Zastupitelstvo města. Ve stavebním zákoně ani 
v komentářích se o tom moc nedovíme, proto jsme žádali o názor Ministerstvo vnitra a ten 
jsme deklarovali na Zastupitelstvu. Stavebníci potřebují plánovací smlouvu, aby bylo vydáno 
územní rozhodnutí.  

Mgr. Puchalský: 
- Jsme schopni mít na věc vlastní názor, abychom se účastnili procesu a aby to mělo formu, 

která odpovídá právu. Základní pojmový znak smlouvy je spoluúčast. 
Mgr. Kulíšek: 
- Je to podnět. Pokusím se sestavit tým a znovu oslovím Ministerstvo vnitra o poskytnutí 

dalšího právního názoru, aby tento proces byl pružnější. 
 
Při hlasování bylo  pro 28, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval. 

 

 

 

143/5/7/2011 Plánovací smlouva k výstavbě rodinného domu v místní části Henčlov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem, p. M.H.   a Ing. Š.N., na vybudování 
nové veřejné infrastruktury, prodloužení hlavního řadu vodovodu a připojení odběrného zařízení k 
elektrizační soustavě pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 301/2  v k.ú. Henčlov. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.5.2011 
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Při hlasování bylo pro 30, 5 se zdrželo. 

 

 

 

144/5/7/2011 Plánovací smlouva k výstavbě 16 rodinných domů v ulici Hostýnská 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerovem a firmou AVČ s.r.o., se sídlem              
v Přerově I - Město, Wilsonova 12, PSČ 750 02, IČ: 258 48 984, na vybudování nové kompletní 
veřejné infrastruktury pro novostavbu 16 rodinných domů na pozemku p.č. 5466/31 v k.ú. Přerov         
v ulici Hostýnská. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.5.2011 

 

Diskuse: 
Mgr. Puchalský: 
- Kdo je firma AVČ, s.r.o., kdo za ni jedná? 
Ing. Lajtoch: 
- Je to Ing. Kanis, Areál volného času. 
p. Laga: 
- Vzpomínám si, že nedávno jsme do této lokality nesystémově pustili 5 milionů Kč a tady opět 

chce pan Kanis další peníze na cesty. Tak na co jsme těch 5 milionů Kč dali? 
Mgr. Kulíšek: 
- Dělali jsme páteřní komunikaci cca k 15 domům a v tomto případě se jedná o satelitní 

městečko, které se teď staví, cca dalších 16 domů. 
 
Při hlasování bylo  pro 24, 8 se zdrželo, 3 nehlasovali. 

 

 

 

145/5/7/2011 Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa - záměr 
spolufinancování 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek a primátor Ing. 
Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr spolufinancování stavebních objektů 
uvedených v důvodové zprávě připravovaných v rámci akce Silnice I/55 Přerov - průtah centrem,        
1. etapa v předpokládané výši 25,264 mil. Kč vč. DPH, s předpokládanou realizací v letech 2012          
a 2013. 
 
Při hlasování bylo pro 33, 1 se zdržel, 1 nehlasoval. 
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146/5/7/2011 Ideové architektonicko-urbanistické soutěže v Přerově.  

1. Záměr na vyhlášení soutěže – optimální využití objektu 
“Chemoprojekt“ a jeho okolí.   

2. Záměr na vyhlášení ideové architektonicko-urbanistické soutěže     
na nalezení budoucí podoby rozvoje území kolem tzv.  "pr ůpichu" 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Mgr. Zdeněk Schenk, koalice Společně pro Přerov. 
 
PŘEDLOŽENÉ   USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání:  
 
1a) schvaluje záměr vyhlásit otevřenou anonymní ideovou architektonicko-urbanistickou soutěž za 

účelem nalezení optimálního využití budovy Trávník č.p. 1117, Přerov, tzv. Chemoprojekt, a 
jeho nejbližšího okolí. Území k řešení touto studií bude zahrnovat parcely číslo 2883/1, 
2883/91, 2294/2, 2294/6, 2294/7 vše v k.ú. Přerov a budovy ve vlastnictví města Přerova na 
nich se nacházející. Řešené území je vymezeno v grafické příloze 1 k tomuto usnesení s tím, že 
řešené území bude přesně specifikováno v návrhu soutěžních podmínek. 

 
1b)  ukládá Radě města vypracovat do 1. června 2011 ve spolupráci s Českou komorou architektů 

zadání a soutěžní podmínky pro vyhlášení této ideové soutěže a materiál k vyhlášení soutěže 
přeložit k projednání zastupitelstvu obce. 

 
2a) schvaluje záměr vyhlásit otevřenou anonymní ideovou architektonicko-urbanistickou soutěž za 

účelem nalezení městotvorného řešení bloků kolem tzv. „průpichu,“ jenž je vymezen 
vzdálenější stranou ulic Komenského, Havlíčkova, Čechova, Nádražní, Tovární, Husova a 
Kojetínská tak, jak je vymezeno v grafické příloze 2 k tomuto usnesení s tím, že řešené území 
bude přesně specifikováno v návrhu soutěžních podmínek. 

 
2b) ukládá Radě města vypracovat do 10. září 2011 ve spolupráci s Českou komorou architektů 

zadání a soutěžní podmínky pro vyhlášení této ideové soutěže a materiál k vyhlášení soutěže 
přeložit k projednání zastupitelstvu obce. 

 
 
 
NOVÉ   UPRAVENÉ  ZNĚNÍ  USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání:  
 
1. nepřijalo usnesení ve věci schválení záměru vyhlásit otevřenou anonymní ideovou 

architektonicko-urbanistickou soutěž za účelem nalezení optimálního využití budovy Trávník 
č.p. 1117, Přerov, tzv. Chemoprojekt, a jeho nejbližšího okolí.  

 
2. ukládá Radě města Přerova zabývat se záměrem vyhlášení otevřené anonymní ideové 

architektonicko-urbanistickou soutěže za účelem nalezení městotvorného řešení bloků kolem 
tzv. „průpichu,“ jenž je vymezen vzdálenější stranou ulic Komenského, Havlíčkova, Čechova, 
Nádražní, Tovární, Husova a Kojetínská tak, jak je vymezeno v grafické příloze 2 k tomuto 
usnesení s tím, že řešené území bude přesně specifikováno v návrhu soutěžních podmínek. 
Ideová soutěž bude vyhlášena ve spolupráci s majiteli pozemků v návaznosti na rozhodnutí 
realizace průtahu. 

 
 
Diskuse: 
Ing. arch. Horký: 
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- dovolím si prezentovat, o co v těchto ideových urbanistických soutěžích vlastně jde. Cílem je 
získat myšlenky a návrhy. Jde nám o to objevit, co by se tam mohlo odehrávat. Soutěž je 
nejúčelnější způsob pro nalezení vhodného řešení rozvoje města.  

� Dovolím si požádat odbor rozvoje o písemnou odpověď jaký jiný způsob je lepší při 
získávání konkrétním návrhů v intencích zákona.  

-  Soutěž byla na územní plán rozvoje Hradce Králové nebo na územní plán v Plzni. Úkolem 
města je dbát o svůj rozvoj a určovat jeho podmínky. Městská regulace existuje  od pradávna. 
Na průpich se já dívám jako na velký zásah do městského organismu a také jako na příležitost. 
V dnešní době nevíme pořádně co se bude dít. Je rozumné vyhlásit ideovou soutěž, která nám 
ukáže možnosti nového území a vybrat to nejlepší řešení. Měřítko územního plánu je 
nedostačující. Kladu si otázku jestli nepromarníme příležitost najít to nejlepší řešení pro trvale 
udržitelný rozvoj lokality, která je stejně velká jako centrum města a my ho necháme  na vůli 
developerů. Ideová fotomontáž z roku 2015 - máme tam průpich, občanskou vybavenost, 
smíšenou obytnou zástavbu. Otázka je, jestli by to nemohlo vypadat jinak, a to právě by mohla 
říct ideová soutěž. Přinesla by spoustu originálních řešení, která nemohou vzniknout 
z jediného subjektu. Já jsem v důvodové zprávě ukázal několik ideových soutěží, které se 
konaly v předchozím roce v celé republice. Například v Brně, kde vzniklo 92 různých  řešení.  
Ve Znojmě 2009 vzniklo 24 návrhů, jeden z nich byl velmi originální, vytvořil bloky                
i náměstí. Děkuji, že vám není budoucnost této lokality lhostejná. 

p. Passinger: 
- Chci se obrátit na všechny zastupitele a občany Přerova, aby materiál vzali za své a pokusili se 

s ním maximálně ztotožnit. V lokalitě, kterou řeší bod 1) usnesení bydlí podstatná část občanů.  
Část, která je přilepená k Chemoprojektu stojí za otevření, aby se rozšířit park, a aby v centru 
vzniklo něco, co budou občané využívat. Náš klub zastupitelů se s předlohou ztotožňuje a chci 
vyzvat ostatní zastupitele, aby  tento materiál schválili.  

Ing. Petroš: 
- Myslel jsem, že předkladatel materiál doplní o bližší informace k architektonické soutěži 

obecně. Například, jaká je to soutěž s odkazem na web Komory architektů, kde jsou konkrétně 
popsány soutěžní podmínky. Co se týká území, je jedna urbanistická studie lokality okolí 
průpichu, která byla zpracovaná v roce 2008. Jsou tam navrženy protihlukové stěny a vypadá 
to jako kolem dálnice.   

Ing. Dostal: 
- Přemýšlel jsem o tom návrhu. V bodě 1) usnesení – má město vytipované co 

s Chemoprojektem do budoucna? Nevím jestli by architekti nenavrhli řešení, která potom 
stejně nevyužijeme. V bodu 2) usnesení – je v pořádku zjistit co s lokalitou. Jsou tam různí 
vlastníci pozemku. Veřejná soutěž by se měla řešit spolu s nimi, aby s tím, co s pozemky bude, 
souhlasili i oni.   

- Navrhuji u tohoto materiálu rozdělit na hlasování o bodech  1)  a  2) samostatně.   
- navrhuji upravit usnesení v bodě  2a):  Soutěž bude vyhlášena ve spolupráci s majiteli 

pozemku v návaznosti na rozhodnuti realizace průtahu komunikace I/55.   Bod 2b) bych 
vypustil. 

Mgr. Grambličková: 
- Myšlenka vyhlášení architektonické soutěže na ta dvě území se mi docela zamlouvá. Bod 2) 

usnesení se mi zdá předčasný. Co se týká Chemoprojektu, museli bychom asi především 
ujasnit, jaké chceme využití než zadáme soutěž. Dostali jsme stanovisko odboru rozvoje 
k tomuto materiálu. Mohl by nám to někdo připomenout několika slovy. 

Mgr. Hluzín: 
- Máme nějaký hrubý odhad, kolik nás ty soutěže budou stát? Soutěž je určena lidem 

z architektonické komory? Výnos z budovy Chemoprojektu je 300 Kč/m. Dnes je obsazen 
z 50%. Dal bych návrh se Chemoprojektu co nejdřív zbavit. 

Ing. Gala: 
- Dali jsme oficiální materiál k materiálu předloženému Mgr. Schenkem. Upozorňujeme v něm 

například na dostavbu radnice na Staroměstské náměstí v Praze, kde proběhlo v průběhu 20. 
století 8 architektonických soutěží, kdy u sedmi z nich nebyl vyhlášen vítěz. Vzpomenuli jsme 
stavbu Národní knihovny na Letné, kdy vyhrál dnes již zesnulý architekt Jan Kaplický.         
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Do dnešního dne není jasné, který z návrhů a zda vůbec se bude knihovna realizovat. Dalším 
případem jsou soutěže na novou radnici na nám. TGM, kašnu či Tyršův most. Zákon 
veřejných zakázek nezná architektonické soutěže, ale soutěže o návrh. V předloženém 
materiálu se zmiňuje architektonická soutěž, musí být určitá porota, odměna vítězům. 
Vzpomenu Tyršův most, ta odměna byla včetně odměny poroty 500 000 Kč.  Soutěže, které 
byly v Přerově vyhlašovány, byly vyhlašovány v dobré víře a s dobrými úmysly, spousta lidí 
na nich pracovala s velikým nasazením.  

- K bodu 1) usnesení Chemoprojekt – v červnu 2007 proběhlo veřejné slyšení pro využití 
budovy Chemoprojektu. Občané se vyjadřovali, že by tam chtěli knihovnu s internetovou 
kavárnou, kanceláře se sídlem firem, sportovní centrum. Nalézt optimální využití před 
architektonickou soutěží je téměř nereálné, názorový rozptyl budou vnímat i soutěžící.  

- K bodu 2) usnesení – v roce 2008 byla zpracovaná urbanistická studie okolí průpichu, kde je 
navržen komplex výstavby bytových domů občanské vybavenosti. Problém bude 
s racionálním zadáním tak, aby město neobdrželo návrhy tzv. šuplíkové, nerealizovatelné. 
V této oblasti jsou pozemky ve vlastnictví soukromých osob. 

Ing. arch. Horký: 
- Jedná se o záměr a to ideový. Jde o nejlevnější formu, vítězové mohou být oceněni relativně 

levnou částkou. To záleží na domluvě při tvorbě soutěžních podmínek. Nepopírám,                 
že architektonická soutěž stojí peníze, ale částka 500.000 Kč nebo 1 milion korun do ideí nebo 
do myšlenek na využití alespoň okolí průpichu je dostatečnou oporou pro investory. Majitelé 
pozemků jsou dostatečně chráněni stavebním zákonem ve smyslu regulačního plánu. Na 
každou stavební akci existují reakce veřejnosti kladné i záporné. Obecně platí, že soutěže jsou 
uvedeny do zdárného konce cca v 95%. 

Ing. Lajtoch: 
- Veřejnost nás kritizovala za architektonickou soutěž na kašnu. Doporučuji prodej budovy 

Chemoprojektu. Občané žijící v této lokalitě žádali, abychom tam nerealizovali žádné 
dopravní záměry. 

Ing. Machát: 
- Měli bychom mít jasno, co tam chceme dělat. Rada by měla přijmout stanovisko a navrhnout 

alespoň přibližně, co chceme v té oblasti mít.  
Pí Jandová: 
- Chci připomenou, že území kolem průpichu bylo původně upravené regulačním plánem, který 

se potom zrušil. Jsem zklamaná vystoupením Ing. Galy, tím jak hodnotil architektonické 
soutěže. Ví, jaká je úspěšnost v soutěžích. Záleží, jak kvalitně byly podmínky připraveny.  

Mgr. Kulíšek: 
- K bodu 1) usnesení -  souhlasím s panem Machátem, řešme ideový záměr. Teď nevíme co 

s budovou Chemoprojektu. Momentálně se zpracovává studie jak nakládat s majetkem 
magistrátu. K průpichu – když se nepovede tato studie, soutěž by nás stála 10 mil.Kč. Je tam 
spousta území, které patří soukromým investorům. Ať soutěž vypíší budoucí investoři, kteří 
budou mít smysluplný návrh. Proč my máme platit architektonickou soutěž? 

Mgr. Netopilová: 
- Podporuji návrh architekta Horkého. Slova primátora, Ing. Galy, Mgr. Hluzína na mě působí 

docela neinformovaně. Podle mě, jediná cesta, jak město udělat urbálním celkem je přes dobře 
připravené soutěže. 

p. Hlavinka: 
- Byl jsem v porotě na Tyršův most. Architekti lobovali za návrhy, o kterých věděli, že je dělají 

jejich kolegové. Je tam zájem architektonických kanceláří. Na předminulé Radě jsme řešili 
podnět ohledně nové lávky U tenisu. Zájem města byl, aby veřejnost mohla porovnat nějaké 
návrhy a studie. Někdo podal podnět, že město porušilo zákon a mělo vyhlásit řádnou soutěž. 
Chápu, že město má dbát na urbanistický rozvoj. Pokud jde o náměstí, které vlastní město, je 
to logické. V případě průpich jsou soukromí vlastníci, kteří vyčkávají. Bod 1) usnesení – 
souhlasím s panem Kulíškem, neměli bychom soutěž vyhlašovat. Bod 2) usnesení - měli 
bychom jednat s Operou bohemia o budoucím využití tohoto území. Pokud budeme vědět,       
že průpich bude, jsem proto, aby se zapojili odborníci. 

Mgr. Puchalský: 
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- Dospěli jsme do zlomového momentu, kdy se díváme do minulosti a máme se dívat                
do budoucnosti. Měli bychom opustit osobní malost, materiál schválit jako záměrový, 
diskutovat s komorou architektů o soutěžních podmínkách. Mějme svoji představu,                
ale nechejme prostor pro osobní tvoření a myšlení. Neomezujme se navzájem. Vždy jsme byli 
nazývání destruktanty. Dnes se destruktivně  projevují lidé, kteří by měli nést konstrukci. 

Mgr. Grambličková: 
- Z diskuse mám pocit, že jsme všichni rozpačití, co s tím. Nerada bych, aby tato možnost 

zapadla. Domnívám se, že body 1b) a 2b) jsou nereálné.  
- Dávám protinávrh:    
- bod 1) Zastupitelstvo ukládá Radě zabývat se záměrem vyhlášení otevřené anonymní soutěže 

...   
- bod 2) Zastupitelstvo ukládá Radě zabývat se záměrem vyhlášení otevřené anonymní soutěže 

...     
- body 1b)  a  2b) bych úplně vynechala. 
p. Zácha, DiS.: 
- Bod 1)  usnesení – pokud není jasno co s budovou Chemoprojektu, žádnou soutěž 

nevyhlašujme.   
- Bod  2)  usnesení  – spousta pozemků je ve vlastnictví soukromých osob, proto s nimi 

jednejme a ve spolupráci s architektkou města řešme co s lokalitou. 
p. Passinger: 
- Jde o záměr, co s pozemkem. Mám zájem na tom, aby se začlenil tento prostor k využití 

zároveň s Chemoprojektem. Stačí, když uděláte pořádný sad, vstup do dvora. 
Mgr. Kulíšek: 
- Protinávrh:  hlasujme o bodu 1)  a  2) usnesení samostatně.  
- 1)  Zastupitelstvo ukládá Radě města Přerova zabývat se záměrem vyhlášení ideové soutěže ... 

2) totéž, poslední věta:  „Soutěž bude vyhlášena ve spolupráci s majiteli pozemků v návaznosti 
na rozhodnutí realizace průtahu“. 

Mgr. Grambličková: 
- protinávrh pana Kulíška v bodě 2) odpovídá tomu, co jsem navrhovala, o tom samém navrhuji, 

aby se hlasovalo i v bodě 1) usnesení. 
 
Hlasování o protinávrhu Mgr. Grambli čkové:   bod 1) usnesení: Zastupitelstvo města Přerova 
ukládá Radě města Přerova zabývat se záměrem vyhlášení otevřené anonymní soutěže ..., a bod 1 b) 
vyškrtnout. 
Při hlasování bylo pro 16, 13 se zdrželo, 6 nehlasovalo. 
 
Hlasování o předloženém usnesení  Mgr. Schenka v bodě 1a) a 1b):  Při hlasování bylo pro 12,            
1 proti, 21 se zdrželo, 1 nehlasoval –  usnesení není přijato. 
 
Hlasování o protinávrhu Mgr. Kulíška v bodě 2):  Zastupitelstvo města Přerova ukládá Radě města 
Přerova zabývat se záměrem vyhlášení ...( jak je)  Ideová soutěž bude vyhlášena ve spolupráci 
s majiteli pozemků v návaznosti na rozhodnutí realizace průtahu.           
Bod 2b) vypustit.  
Při hlasování bylo pro 31, 4 nehlasovali. 
 
 
 

 

8.  GRANTOVÝ   PROGRAM   PRO   ROK  2011 

147/5/8/2011 Grantový program pro rok 2011 v oblasti sportu, sociální, kultury, 
zdravotnictví a volného času  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací v oblasti: 
a) „Sport“ 
 viz tabulky číslo 01 - 13 této důvodové zprávy v celkové výši 1 270 000,- Kč  
 
b) „Sociální“ 
 viz tabulky číslo 14 - 18 této důvodové zprávy v celkové výši     557 500 Kč 528 000,- Kč  
 
c) „Kultura“ 
 viz tabulky číslo 19 - 26 této důvodové zprávy v celkové výši    400 000,- Kč  
 
d) „Zdravotnictví“ 
 viz tabulky číslo 27 - 28 této důvodové zprávy v celkové výši       67 500,- Kč  
 
e) „Volný čas“ 

viz tabulky číslo 29 - 34 této důvodové zprávy v celkové výši    150 000,- Kč 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

 
2. bere na vědomí že částka   110 000 Kč  139 500,- Kč zahrnutá v rozpočtu města na grantový 

program  v sociální oblasti a zdravotnictví je ponechána jako rezerva pro dotace v oblasti 
sociální 

 
3. neschvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti sportu, sociální, 

kultury, zdravotnictví a volného času, viz tabulky číslo 01 - 34 této důvodové zprávy, kde je    
u žadatelů pod sloupcem „Navrženo v roce 2011“ uvedena nulová výše dotace. 

 
 
Diskuse: 
Mgr. Gram: 
- mám dotaz a zároveň protinávrh  - bod 022, položka Agentura 4U. Je to nová agentura          

o které nic nevíme a dáváme jí 49.500 Kč. Na webových stránkách jsem o ní nic nenašla. 
Dejme jim částku 20.000 Kč a pokud se ukáže, že má smysl pro občany Přerova,  přidejme 
finance dodatečně. O tuto částku zvýšíme rezervu v bodě 2) usnesení. 

Bc. Žouželková: 
- Odbor sociálních služeb a zdravotnictví navrhoval 30.000 Kč při rozjezdu aktivit této 

agentury. Komise tuto částku navýšila na 49 500 Kč. Agentura je nová, má nové aktivity, je 
zaměřena na postižené občany.  

 
Hlasování o protinávrhu Mgr. Grambli čkové:  Při hlasování bylo pro 20, 10 se zdrželo, 5 
nehlasovalo. 
 
Hlasování o celém upraveném materiálu:  Při hlasování bylo pro 32, 3 nehlasovali. 
 
 
 

 

9.  ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI  

148/5/9/2011 Mateřská škola Přerov - Vinary, Za humny 1 - sloučení  
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov - Vinary, Za humny 1,       

IČ: 47858214, se sídlem Přerov, Přerov XI – Vinary, Za humny 1 s  příspěvkovou organizací 
Základní škola J. A. Komenského, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem 
Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, s účinností od 01. 08. 2011, 

 
2. schvaluje, že přejímající organizací příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov - Vinary, 

Za humny 1, IČ: 47858214, se sídlem Přerov, Přerov XI – Vinary, Za humny 1 je příspěvková 
organizace Základní škola J. A. Komenského, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, 
se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, na kterou s účinností od 01. 08. 2011 
přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Mateřské školy Přerov – Vinary, Za humny 1, 

 
3. schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy J. A. Komenského, Přerov - 

Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14. 
Znění dodatku je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 1.8.2011 

 

Při hlasování bylo pro 31, 3 nehlasovali. 

 

 

 

149/5/9/2011 Zařízení školního stravování – přímé náklady na vzdělávání pro rok 
2011      

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí rozsah financování samostatných zařízení 
školního stravování v rámci rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání pro rok 2011, přidělovaného 
krajům z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 
 
Diskuse: 
Pí Tomaníková: 
- Mám dotaz – co je smyslem tohoto materiálu? Chceme jídelny privatizovat, jaká je koncepce? 
Mgr. Hluzín: 
- Školní jídelny jsou po ekonomické stránce špatně vedeny. Jde nám o finanční úsporu.  
Ing. Lajtoch: 
- Materiál vychází z usnesení Zastupitelstva z minulého roku, kde byl úkol odboru školství 

informovat o uzavřeném kalendářním roce. Jídelny jsou velice dobře vybavené a byla by 
škoda je privatizovat.  

Pí Tomaníková: 
- Školní jídelny mají svou kvalitu, děti a občané jsou spokojeni. Nelikvidujme je za každou 

cenu. Co funguje, nechejme fungovat a nerušme je. 
Mgr. Hluzín: 
- Některé školní jídelny jsou vybaveny špičkově. Každá jídelna je příspěvková organizace, 

každá samostatně nakupuje, má svou ředitelku, účetní.  
RSDr. Nekl: 
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- V minulosti jsme varovali, abychom neslučovali a nezavírali školská zařízení. Dnes jsou 
mateřské školy předimenzované. Školní jídelny mají význam pro kvalitní zdravou a čerstvou 
stravu. Měli bychom zastavit snahu rušit školní jídelny jako samostatné subjekty při školách. 
Pokud se jídelny sloučí, bude to na úkor kvality. 

p. Laga: 
- V loňském roce jsme uložili náměstkyni, že připraví projekt jak dál se školními jídelnami. 

Věřím, že to platí a pan náměstek to dopracuje. Pokud jde o privatizaci, měli bychom být 
ostražití. 

Mgr. Hluzín: 
- Lukrativní je to tak, že školský zákon nařizuje kolik stojí jeden oběd. Nutriční hodnota stravy  

je dána tabulkou. Nikdo nikdy nehovořil o privatizaci, jen zkoumáme, jak to udělat lépe           
a levněji. Nic víc. 

Mgr. Krákorová Pajůrková: 
- Chci na to zareagovat. Tento materiál tak jak je předložen, je v pořádku. Na pana Hluzína 

musím reagovat tím, že kdyby to opravdu nebylo lukrativní pro soukromé subjekty, tak by 
nebylo uvedeno v důvodové zprávě, že o zajištění školního stravování projevili zájem externí 
podnikatelské subjekty, které pravděpodobně v nejbližší době předloží své nabídky. Z toho 
jsem usoudila, že se tím budeme zabývat na nějakém dalším jednání a asi si počkáme jaké  
nabídky předloží externí podnikatelské subjekty. 

Mgr. Hluzín: 
- Začali jsme přemýšlet, jak udělat naše stravování rentabilnější. To je vše. Jinak nevím, jestli     

za 28 Kč umíte uvařit. 
 
Při hlasování bylo pro 30, 5 se zdrželo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PŘESTÁVKA  18.04 – 18.15  hodin. 
 
 
 
 

 

150/5/9/2011 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
2011/2012  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí realizaci a zhodnocení projektu příspěvkové organizace Základní škola 

Přerov, Boženy Němcové 16 s názvem „ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory žáků           
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“ financovaného z Operačního programu 
Vzdělávání  pro konkurenceschopnost, prioritní osy programu: 1 – Počáteční vzdělávání, 
oblasti podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami        
v Olomouckém kraji, dle důvodové zprávy, 
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2. schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16,      
IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, v rozsahu  3 žáků pro 
školní rok 2011/2012, 

 
3. schvaluje závazek statutárního města Přerova uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši 

stanovenou krajským normativem, na vzdělávací činnost školy Přerov, Boženy Němcové 16, 
IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, na  3 žáky pro školní 
rok 2011/2012 do celkové výše 111 000,- Kč, 

 
4. schvaluje stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 pro 

školní rok 2011/2012 dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.11.2011 

 

Při hlasování bylo pro 27, 1 se zdržel, 6 nehlasovalo. 

 

 

 

151/5/9/2011 Tělocvičná jednota Sokol Přerov - záměr účelové dotace 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 150 000,- 
Kč subjektu Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Přerov,  Brabansko 2,             
na provoz sokolovny v občanské vybavenosti č.p. 566 na parcele p.č. 4338 v k.ú. Přerov v roce 2011. 
 
Diskuse: 
Ing. Dostal: 
- požádal bych předsedajícího, aby dal hlasovat o možnosti vystoupit starostu TJ Sokol         

Ing. Taberyho, který není občanem města. 
 
Procedurální hlasování o možnosti vystoupení pana Ing. Taberyho:   Při hlasování bylo  pro 31,     
3 nehlasovali. 
 
Ing. Tabery, starosta TJ Sokol Přerov 
- Naše TJ je druhou největší sportovní organizací v okrese Přerov. Největší investice, kterou 

jsme udělali za poslední léta byla obnova vnějšího pláště. Další se týkají spíše vnitřního 
zařízení. Jsme schopni pokrýt některé náklady z našich vlastních zdrojů. Potřebujeme 
prostředky na  provoz. Naše členské příspěvky na celoroční provoz Sokolovny nestačí. Město 
Přerov nám každoročně uděluje přímou dotaci na provoz a energie, v posledních 5 letech 
klesla tato dotace na třetinu. Chybí nám peníze na provoz pro ty nejzákladnější složky, tj. pro 
děti a pro udržování podmínek nájemcům, což jsou střední školy a loutkové divadlo. 
V letošním roce nám hrozí, že bude omezena naše činnost v dalším zimním období. Jestli 
v prosinci nebudeme mít na úhrady za teplo, bude pozdě volat o pomoc. Žádám proto už dnes 
o navýšení naší dotace o dalších 150.000 Kč, jak je uvedeno v této žádosti,  abychom byli 
schopni provozovat Sokolovnu pro střední školy a pro naše vlastní mladé sportovce a pro 
loutkové divadlo.  

Ing. Dostal: 
- Dávám protinávrh: schválit záměr 
RSDr. Nekl: 
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- Nezpochybňuji, že Sokol potřebuje peníze na provoz. Chci se zeptat, před zavřením byla TJ 
Podzemní stavby Předmostí, která je spádově jedinou velkou sportovní halou pro velké sídliště 
a vím, že mají problémy. Dostávají stejnou měrou i ostatní sportovní a tělovýchovné jednoty? 

Ing. Lajtoch: 
- Schvalovali jsme rozpočet města, kde to bylo jasně předloženo. Ostatní sportovní zařízení 

dostávají také na provoz svých zařízení.  
RSDr. Nekl: 
- Vím, že se pokusila požádat TJ Předmostí a peníze nedostali.  
Mgr. Rašťák: 
- Nenašel jsem informaci, jaké jsou skutečné potřebné provozní náklady tohoto objektu.  

Sokolovna je velká budova, která skýtá spoustu možností, ale provoz určitě není jednoduchý     
a ufinancovatelný jen z příspěvků členů. 

Mgr. Pospíšilová: 
- Provozovatelé sportovišť byli v rámci přímých podpor pro tento rok kráceni, mají menší 

dotace. Máme žádost TJ Pozemní stavby, zatím není předložena zastupitelům, protože se tam 
řeší záležitosti zástavy, která vázne na té hale. Další žádosti o navýšení přímé podpory 
nemáme. Máme signály, že pokud půjdeme vstříc jednomu subjektu, budou další žádosti. 

MUDr. Chromec 
- Situace bude kritická, nám všem zmizel třetí pilíř financování, tj. Sazka. Tím zmizela možnost 

dotovat náklady. My děláme odpisy. Neustále žebráme. Nový systém poskytování státního 
příspěvku realizovaný ministrem Dobešem je ten, že by přes naše TJ peníze vůbec nešly. 
Rozhodl se financovat tělovýchovné jednoty přes svazy. Pokud se realizuje tato vize, my 
ztratíme druhý největší zdroj, tj. státní příspěvek. Nám všem zůstane jako možnost naše město 
a Kraj.  Všichni majitelé sportovních zařízení by měli sdělit, jak to s nimi je. Jinak musí 
přerušit svou činnost do 1 roku a zařízení budou zavřena. Problém je systémový. Naše výdaje 
jsou mandatorní. Za energie platíme víc a víc. 

Ing. Lajtoch: 
- Vznikla obava, že budou další žádosti tělovýchovných jednot o dotace. Všechny budovy jsou 

zanedbané. Teplo zpracovalo audit na váš objekt, je předpoklad, že by byla  roční úspora 
200.000 Kč.  

Ing. Tabery: 
- Provoz Sokolovny spotřebuje ročně 1 mil. Kč.  Ze Sazky máme výpadek cca. 250.000 Kč 

ročně. Stopli jsme všechny opravy. V loňském roce jsme provedli  opravy za 300.000 Kč. 
Mgr. Grambličková: 
- Vzhledem k žádosti Ing. Taberyho většina zastupitelů zvedne ruku pro dotaci. To ale nezapadá 

do žádného systému. Žádost by se měla posunout na pozdější dobu s tím, že bude jednáno se 
všemi subjekty.  Jinak se přihlásí další subjekty. Kdybyste chtěli peníze na zateplení, byla 
bych pro. 

Ing. Lajtoch: 
- Teď finanční prostředky nejsou. Schvalovali jsme záměr zateplit naše školské objekty. 

Nemáme prostředky na vlastní investice. Osobně jsem pro neschválení této žádosti. 
 
Hlasování o protinávrhu Ing. Dostala schválit dotaci:   Při hlasování bylo pro 6, proti 9, 18 se 
zdrželo, 2 nehlasovali. 
 
Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 24, 1 proti, 8 se zdrželo, 2 nehlasovali. 
 
 
 

 

152/5/9/2011 Sportovní klub Přerov - záměr účelové dotace 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč 
subjektu Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na dovybavení 
atletického areálu na Alšově ulici (na ochrannou klec na hod diskem, doskočiště na skok vysoký          
a skok o tyči a sektor na hod kladivem) v roce 2011. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: rok 2011 

 

Diskuse: 
Ing. Pospíšilová: 
- Chci se obrátit na dr. Chromce a zeptat se, zda SK požádal o dar, koho a s jakým výsledkem? 
MUDr. Chromec: 
- Měli jsme do konce února představu, že dostaneme mimořádnou dotaci 5 mil. Kč 

z Ministerstva školství, ale tu nám nedali. Proto jsme překotně žádali o 200.000 Kč. Uznávám, 
že jsou možná větší priority v zachování našich zařízení. My se snažíme shánět peníze jak      
se dá. Nebudu jmenovat všechny sponzory. Některé částky nelze sehnat touto dobročinností. 
Sazka před 9 lety vzala na svá bedra fianncování Sazka Arény, a to jsme suplovali roli státu     
a města Prahy.  

 
Při hlasování bylo pro 19, 7 proti, 7 se zdrželo, 2 nehlasovali. 

 

 

 

10.  SOCIÁLNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

153/5/10/2011 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  bytu 
č. 2487/4   v domě č.p. 2485, 2486, 2487 a 2488,  bytu č. 2784/5 v domě 
č.p. 2784, bytu č. 2479/6 v domě č.p. 2479 a 2480 , všechny byty v  obci 
Přerov, a schválení dalšího výběrového řízení tzv. obálkovou metodou. 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2487/4 v domě č.p. 2485, 2486, 2487 a 2488, Jižní 

čtvrť I,  č.or. 28, 29, 30 a 31, Přerov, na pozemku p.č. 5734/14 zast. pl., p. č. 5734/15 zast. pl., 
p.č. 5734/16 zast. pl.  a  p. č. 5734/17 zast. pl.   včetně spoluvlastnického podílu 5158/166385 
na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 5158/166385 k pozemku 
p.č. 5734/14 zast. pl., o výměře 152 m². p.č. 5734/15 zast. pl. o výměře 152 m², p. č. 5734/16 
zast. pl. o výměře 152 m² a p. č. 5734/17 zast. pl. o výměře 167 m² v k.ú. Přerov,  obci Přerov,  
do   vlastnictví   pana  M.P., Přerov, za kupní cenu  650 000,-- Kč, 

 
2. schvaluje úplatný převod volného bytu  č. 2784/5 v domě č.p. 2784, Sokolská č. or. 8, Přerov, 

na pozemku  p.č. 4293/13 zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu 5860/68507 na společných 
částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 5860/68507 na pozemku p.č. 4293/13 
zast. pl. o výměře 222 m² v k. ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví  slečny E.K., za kupní 
cenu   782 000,-- Kč, 

 
3. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2479/6 v domě č.p. 2479 a 2480, Jižní čtvrť IV,        

č. or. 13 a 14, Přerov, na pozemku p.č. 5745/12 zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu 
600/7984 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 600/7984         
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na pozemku p. č. 5745/12 zast. pl. o výměře 375 m² v k. ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví  
Ing. V.P., za kupní cenu 606 350,-- Kč. 

 
4. schvaluje konání dalšího výběrového řízení ještě jednou tzv. obálkovou metodou, a to              

s termínem vyhlášení nejpozději do doby možnosti nabídky nejméně pěti volných bytů bez 
pohledávky s tím, že pro konání tohoto výběrového řízení tzv. obálkovou metodou schvaluje 
pro volné byty, na které nebyly podány nabídky v předešlém výběrovém řízení, snížení 
minimální ceny volného bytu včetně ceny alikvotního podílu pozemku na 60 % ceny obvyklé, 
zjištěné znalcem. 

 
Při hlasování bylo pro 33, 1 se zdržel, 1 nehlasoval. 
 
 
 

 

154/5/10/2011 Přijetí daru – J.P., uzavření smlouvy o poskytnutí jednorázového 
příspěvku na pobyt v domě s pečovatelskou službou 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková                 
a primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným   

a panem J.P., jako dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši 20 000,- Kč. 
 
2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí jednorázového příspěvku na pobyt v domě                 

s pečovatelskou službou mezi statutárním městem Přerovem jako poskytovatelem a městem 
Kojetínem, IČ: 00301370, se sídlem Kojetín, Masarykovo nám. 20, jako příjemcem, jejímž 
předmětem je poskytnutí částky ve výši 20 000,- Kč, za podmínky schválení uzavření darovací 
smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 
3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele : 
 
 
Příjmová část v tis.Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 2321  Přijaté neinvestiční dary 129,6* + 20,0 149,6 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
 
 
Výdajová část v tis.Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

4359  
 
5321 

15 Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální péče 
Neinvestiční transfery obcím 

0,0 + 20,0 
 

+ 20,0 

20,0 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 
ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
 Dotace, přímé podpory a grantový program 31 598,6* + 20,0 31 618,6 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
za podmínky schválení uzavření darovací smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 15.5.2011 

 

Při hlasování bylo pro 33, 2 nehlasovali. 

 

 

 

155/5/10/2011 Záměr na poskytnutí mimořádné účelové dotace - Oblastní charita 
Červený Kostelec 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková a 
primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr na poskytnutí dotace na rok 2011 ve výši 
15 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a Oblastní 
charitou Červený Kostelec, IČ 48623814, se sídlem Červený Kostelec, 5.května 1170 na provoz 
Domova sv. Josefa v Žirči. 
 
Diskuse: 
Ing. Pospíšilová: 
- Podpořím tento záměr, mám ale dotaz jestli uplatňujeme stejný postup a žádáme jiná města       

o příspěvek na jejich občany umístěné v našich zařízeních. 
Ing. Havlíčková: 
- Ano, je stejný systém.  
 
Při hlasování bylo pro 32, 1 se zdržel, 2 nehlasovali. 
 
 
 
 

 

156/5/10/2011 Uzavření darovací smlouvy - Dětský domov a Školní jídelna Přerov 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková                 
a primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem                  
a příspěvkovou organizací Dětský domov a Školní jídelna Přerov, Sušilova 25, se sídlem 
Přerov, Sušilova 2392/25, IČ 63701332 jako obdarovaným, o poskytnutí peněžního daru         
ve výši 8 007,- Kč dle důvodové zprávy. 

 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele : 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 2321  Přijaté neinvestiční dary 121,6 + 8,0 129,6 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

4322  
5339 
 

15 Ústavy péče pro mládež 
Neinvestiční příspěvky ostatním 
příspěvkovým organizacím 

0,0 + 8,0 
+ 8,0 

 

8,0 

 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 
ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po   

úpravě 

 Dotace, přímé podpory a grantový program 31 560,6* + 8,0 31 568,6 
 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.6.2011 

 

Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně. 

 

 

 

11.  RŮZNÉ 

157/5/11/2011 Dotace na podporu činnosti střediska environmentální výchovy včetně 
záchranné stanice pro handicapované živočichy v areálu ORNIS 
Muzea Komenského v Přerově. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy                
o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč Muzeu Komenského v Přerově, p.o., Horní náměstí 7,        
750 11 Přerov, IČ: 097969, na podporu činnosti střediska environmentální výchovy včetně záchranné 
stanice pro handicapované živočichy v areálu ORNIS Muzea Komenského v Přerově. 
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Diskuse: 
p. Laga: 
- Částka je velká.  
- Dávám protinávrh: dotaci ve výši 100.000 Kč. 
Mgr. Grambličková: 
- Přimlouvám se za poskytnutí této dotace, jde o dlouhodobý program. Kdykoliv se přijdete 

podívat do Ornisu, vidíte průvody dětí ze škol a programy jsou i v sobotu a neděli.  
p. Laga: 
- Stahuji svůj protinávrh. 
 
Při hlasování bylo  pro 29, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali. 
 
 
 

 

158/5/11/2011 Informace o postupu prodeje bytové jednotky č. 1507/1 v objektu         
k bydlení č.p. 1507, 1510, 1512, příslušném pro část obce Přerov I – 
Město na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona               
č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o postupu prodeje bytové 
jednotky č. 1507/1 v objektu k bydlení č.p. 1507, 1510, 1512, příslušném pro část obce Přerov               
I – Město na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov (Kozlovská 27, 29, 31) ve smyslu zákona č. 72/1994 
Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění. 
 
Diskuse: 
Pan Matula, pracovník odbor majetku: 
- Uhradili kupní cenu, smlouva o předání bytové jednotky byla předaná na Katastrální úřad        

k registraci. 
Mgr. Puchalský: 

� Podnět - Byt jsem navštívil, diskutoval jsem s panem R.  o celé záležitosti. Viděl jsem tam 
značné skryté závady. Měl být objednán kolizní znalecký posudek, ale je pozdě. Po 
diskusi s panem R. vyplynulo, že kupní smlouvy s bývalou manželkou podepsali, aby 
mohli podat žalobu na město Přerov. Tak mu poradil právník. Celý proces tedy nekončí. 
Já bych akcentoval etickou záležitost. Já se domnívám do budoucna, že by městské byty 
neměl posuzovat zaměstnanec města Přerova Ing. Jiří Just, vedoucí stavebního úřadu. Já 
věřím, že to pochopí. Posudek se stává dokumentem, který lze zpochybnit a ta vazba 
mezi zaměstnancem a odborem stavebního úřadu je chápána účelově. Nedovolím si 
tlumočit názory dotčených především pana R. Doporučuji z etického důvodu, aby Ing. 
Just znalecké posudky pro město nevykonával. 

Ing. Lajtoch: 
- Cena bytové jednotky pana R. byla stanovena na 30% ceny znaleckého posudku.  
 
Při hlasování bylo pro 29, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali. 
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159/5/11/2011 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2010 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Přerov 
za rok 2010. 
 
Diskuse: 
p. Passinger: 

� Podnět - mám s policií velmi dobré zkušenosti, u našeho domu na 17. listopadu se usídlila 
skupina bezdomovců. Často ji voláme. Žádám o řešení situace. Stížností občanů jsou tam 
velké. 

- Na vjezdu do města je displej k měření rychlosti. V Prosenicích je semafor, který zastaví 
řidiče, který jede rychleji rozsvícením červené. Bylo by to dobré řešení pro vjezdy do Přerova. 

Bc. Teriaki: 
- Máme prioritní úkol vytlačovat bezdomovce. Děláme tak v rámci legislativy.   
- Inteligentní semafor – máme v programu, že na to bude město reagovat.  
Pí Tomaníková: 
- Chválím Městskou policii za spolupráci s komisí pro občanské záležitostí za řešení parkování 

na Horním náměstí.  
� Podnět – přehodnotit pěší zóny. V Jiráskové a Wilsonové ulici dopoledne velký provoz 

nákladních automobilů i osobních vozů. 
Bc. Teriaki: 
- Pan zastupitel Zatloukal s tímto problémem vystoupil Bylo několik řešení.  Musíme si 

uvědomit, že koncepčně se vytvořilo obchodní centrum. Každé obchodní zařízení v něm má 
několik dodavatelů. Musíme si ujasnit, co od obchodního centra chceme. Řešení jsme hledali, 
zatím je to bezvýchodné. 

Mgr. Kulíšek: 
- Inteligentní měřiče rychlosti - jsou nejlepší preventivní systém, jejich cena je vysoká, stojí cca 

700 000 Kč. Odbor dopravy a odbor rozvoje zpracovává studii – chceme analyzovat, na která 
místa dát měřiče rychlosti a případně inteligentní semafor. 

 
Při hlasování bylo pro  35 jednomyslně. 
 
 
 

 

160/5/11/2011 Vodovody a kanalizace - návrh na personální změny v orgánech 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. Mgr. Radovana Rašťáka a Ing. Zdeňka Kazílka z funkce člena představenstva společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 781/21, IČ 47674521, a 
to ke dni konání valné hromady, 

 
 2.  1. navrhuje Ing. Jaroslava Čermáka a Mgr. Radovana Rašťáka do funkce člena představenstva 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 781/21,     
IČ 47674521, a to ke dni konání valné hromady, 
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3.  odvolává Ing. Jaroslava Čermáka z funkce člena dozorčí rady společnosti Vodovody a 
kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 781/21, IČ 47674521, a to ke dni 
konání valné hromady, 

 
4.  2. nepřijalo usnesení ve věci navrhnutí Romana Pavlíka do funkce člena dozorčí rady 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 781/21,    
IČ 47674521, a to ke dni konání valné hromady. 

 
Tento bod usnesení byl navržen při projednání bodu Náměty, dotazy a připomínky: 
3. navrhuje Mgr. Lenku Ticháčkovou do funkce členky dozorčí rady společnosti Vodovody         

a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 781/21, IČ 47674521, a to ke 
dni konání valné hromady. 

 
 
Diskuse: 
Ing. Lajtoch: 
- v bodě 1) a 3) usnesení již nenavrhujeme odvolání, prosím tedy vyškrtnout tyto body usnesení. 

Jejich mandát skončí při jednání valné hromady. Hlasovat budeme jen o usneseních v bodech 
2) a 4).  

Mgr. Netopilová: 
� Zajímá mě osoba pana Romana Pavlíka. Kdo to je, jaký má vztah k Přerovu když bydlí 

v Praze, co dělá? Potkávám ho na Redakční radě Přerovských listů.   
Mgr. Hluzín: 
- Narodil se v Přerově, má tu rodiče a babičku. Pro Vás to osoba neznámá nebude, dokonce jste  

ho učila. Nominovali jsme ho my, není členem naší strany. Je odborníkem ve svém oboru. 
Mgr. Netopilová: 
- Já samozřejmě pana Pavlíka znám jako kluka, neučila jsem ho. Chci odpověď kdo je, čím se 

zabývá, kde bydlí. 
Mgr. Hluzín: 
- Pan Pavlík momentálně žije v Praze a sem dojíždí zcela pravidelně. Je odborníkem na public 

relations.  
Mgr. Netopilová: 
- Chci konkrétní odpověď. Co pan Pavlík konkrétně dělá. 
Ing. Lajtoch: 
- Pan Hluzín odpoví písemně. 
MUDr. Chromec: 
- dne 15.5. končí panu Radovanu Rašťákovi, Zdeňku Kazílkovi a Jaroslavu Čermákovi mandát 

na který byli zvoleni. Nemohli jsme je odvolat k datu valné hromady, která bude 20. května.  
Dozorčí rada – obecně platí, že lidé vyslaní městem do této funkce jsou odpovědni 
Zastupitelstvu a nikoliv straně která je tam vyslala. Předpokládal jsem, že někdo pana Romana 
Pavlíka představí. Ve vodárnách jsme podobný případ jednou měli, byl to zastupitel  
nominován stranou ODS. Legislativně na tom nic není, ale tichou dohodou je, že by to měl být 
občan Přerova. 

p. Passinger: 
- Navrhuji, aby body 2) a 4) usnesení byly hlasovány samostatně. Já také pana Pavlíka neznám.  
Mgr. Grambličková: 
- Chtěla jsem navrhnout totéž.  
 
Hlasování o bodu  2) usnesení:    Při hlasování bylo pro 26, 1 proti, 5 se zdrželo, 3 nehlasovali. 
 
Hlasování o bodu 4) usnesení:  Při hlasování bylo pro 11, 10 proti, 9 se zdrželo, 5 nehlasovalo. 
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161/5/11/2011 Výjimka ve smlouvě o poskytnutí dotace v rámci přímých podpor pro 
rok 2011 - Nadační fond Přerov - Cuijk 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace uzavřené dne 5.4.2011 mezi statutárním městem Přerovem jako předávajícím a subjektem 
Nadační fond Přerov – Cuijk, IČ: 27803201, se sídlem Přerov, Blahoslavova 75/2, jako příjemcem. 
Dodatkem č. 1 budou provedeny tyto změny smlouvy o poskytnutí dotace: 
 
a) vypouští se článek III odst. 2 smlouvy ve znění: „Příjemce se zavazuje podílet se                    

na financování celkových nákladů organizace akce, na jejíž položky byla dotace poskytnuta, 
minimálně 30% jejích celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než je dotace od předávajícího.“ 

 
b) v článku IV odst. 1 smlouvy se vypouští věta druhá ve znění: „Za neoprávněné použití nebo 

zadržení poskytnutých peněžních prostředků nebo jejich části příjemcem se pro účely této 
smlouvy považuje také nesplnění povinnosti příjemce uvedené v článku III bodě 2 této 
smlouvy“. 

 
Ostatní ujednání smlouvy o poskytnutí dotace se nemění. 
 
Při hlasování bylo pro 27, 3 se zdrželi, 5 nehlasovalo. 
 
 
 

 

162/5/11/2011 Prodloužení termínu 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a tajemník MMPr Ing. Jiří 
Bakalík.. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 1108/32/4/2010                    
ze  32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 06.09.2010 tak, že  text bodu 2 usnesení : 
 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání „ukládá Radě města Přerova zabývat se jedenkrát ročně 
(při projednávání závěrečného účtu) výsledky restrukturalizace jednotlivých organizací.  
Kontrolní termín: 30.04.2011“ 
 
se nahrazuje textem: 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání „ukládá Radě města Přerova zabývat se jedenkrát ročně 
výsledky restrukturalizace jednotlivých příspěvkových organizací, a to za období 2010, 2011 a 2012.  
Termín:  30.09. následujícího roku" 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 
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Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně. 

 

 

 

163/5/11/2011 Předání nevyužitých pracovních notebooků pořízených pro členy 
Zastupitelstva města Přerova zaměstnancům Magistrátu města 
Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje předání 6 ks nevyzvednutých pracovních 
notebooků pořízených pro práci členů Zastupitelstva města Přerova zaměstnancům Magistrátu města 
Přerova pro pracovní účely. 
 
 
Diskuse: 
Mgr. Rašťák: 
- Chci požádat kolegy zastupitele, kteří si nevyzvedli notebooky, aby tak učinili                           

a nekomplikovali jednání a chod Zastupitelstva a administraci všech materiálů na jednání. 
Ing. Bakalík: 
- Je škoda, že na minulém Zastupitelstvu nedostal slovo zástupce firmy Inflex pan Hovorka. Ten 

jednoznačně deklaruje, že certifikáty na soukromé PC je ta nejhorší varianta z hlediska 
bezpečnosti. Problém z minulého volebního období ohledně pořizovací ceny notebooků již 
není. My jsme je pořídili za skvělou cenu. Přimlouvám se k jejich převzetí. 

Ing. Šlechta: 
- Klíčové je, aby ke stejným informacím, ke kterým se dostávají zastupitelé SpP i ostatní 

zastupitelé měli přístup i občané tohoto města. Na svém harddisku mám vždy očíslovaný 
soubor s danou přílohou, který stačí přetáhnout do jiného adresáře a očíslovat ho. Stejně 
pracují v Českých Budějovicích. Neexistuje žádný technický problém, není třeba nic 
generovat, protože IntraDoc je organizační software. Nechceme, abyste nám skenovali 
materiály, chceme abyste nám dali data, která máte uložena na svém disku C.  

- Notebook nepřevezmu, chci data, která stačí přemístit na sdílenou složku pro zastupitele          
a občany města.  

Mgr. Rašťák: 
- Je jasné, že se tady vzájemně neposloucháme. Prostředkem k datům je notebook a programy, 

které s ním dostáváte k dispozici. Notebook je majetkem města Přerova a vy ho dostáváte 
zapůjčen po dobu mandátu. Když ho nepřevezmete, nebudete mít ta data. Systém je nastaven 
tímto způsobem.  

Ing. Novotná: 
- Nemáme materiály na disku C. Nejdřív je zpracujeme v systému IntraDoc. Musíme ho 

vygenerovat, pojmenovat a uložit na disk C.  
Mgr. Puchalský: 
- Na způsobu řešení jsme se dohodli. Máme právo požádat o zasílání materiálů pro orgány        

ve kterých zasedáme v jakékoliv formě. Žádám o ukončení diskuse na toto téma.  
Ing. Lajtoch: 
- Nechcete přijmout tyto notebooky? 
Mgr. Puchalský: 
- Notebooky nepřevezmeme. 
 
Při hlasování bylo pro 31, 1 proti, 3 se zdrželi. 
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11.  NÁMĚTY,  DOTAZY   A   PŘIPOMÍNKY  

 

pí Jandová: 
- Chci navrhnout a požádat Mgr. Hluzína, jestli by nenechal znovu hlasovat o materiálu o dotaci 

pro Sportovní klub Přerov, protože jsem si všimla, že hlasoval i dr. Chromec. Mě to přijde 
jako střet zájmu. Pokud by to mělo všeobecnou podporu, byla bych ráda, aby se to znovu 
hlasovalo. 

MUDr. Chromec: 
- Nemám majetkový podíl v SK, jsem tam už asi 30 let a necítím se být ve střetu zájmů.  
- Mám poměrně vážný příspěvek. Neschválili jsme kandidaturu pana Romana Pavlíka do 

funkce člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace,  po 20 letech trvání společnosti 
bychom neměli jako akcionář v dozorčí radě svého zástupce. Chci vyzvat Mgr. Hluzína, aby 
přednesl další návrh na člena dozorčí rady naší společnosti. 

Mgr. Hluzín: 
- Dovoluji si navrhnout Mgr. Lenku Ticháčkovou do funkce členky dozorčí rady.  
Hlasování o návrhu, aby členkou dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.  
byla navržena Mgr. Lenka Ticháčková:  Při hlasování bylo pro 23, 3 proti, 4 se zdrželi,                    
5 nehlasovalo. 
 
 
 
p. Laga: 
- Myslel jsem, že dr. Chromec je prezidentem klubu SK a to není malá funkce. 
 
 
 
RSDr. Nekl: 
- nemohu si odpustit poznámku, že se tady vyzve zástupce jedné politické strany, ať od pasu 

někoho jmenuje a přitom ten člověk je zástupcem celého Zastupitelstva. Já jsem nehlasoval, je 
to pro mě nehlasovatelné. Ukazuje se, že jsou místa jen pro některé politické strany a s nikým 
to není konzultované i když bylo řečeno dr. Chromcem, že je to zástupce celého zastupitelstva. 

 
 
MUDr. Chromec: 
- jsem prezidentem 20 let, ale nemám tam opravdu žádný majetkový podíl.  
 
 
 
Mgr. Puchalský: 

� Chtěl bych  poměrně podrobnou informaci o příčinách změn  dopravní situace               
na Jaselské ulici a to písemnou informaci. 

 
� Podnět příslušným orgánům magistrátního úřadu, aby se zabývali dle mého názoru 

nebezpečnou situací v napojení cyklistické stezky, kterou končí Rybářská alej a sjezdem 
od nemocnice směrem na cyklistickou stezku Kozlovice. Loni jsem byl svědkem zásahu 
rychlé záchranné služby, došlo tam k vážnému střetu dvou cyklistů. Minulý týden došlo 
ke stejnému úrazu bez zásahu rychlé záchranné pomoci mezi dvěma cyklisty a v těsné 
blízkosti se pohybovaly ženy s kočárky. Vodorovné značení je téměř nečitelné, kdo kam 
má odbočit, v které části jet a navíc si myslím, že prostorově a dopravně je tam situace 
komplikovaná. Cyklisté od nemocnice najíždějí na cyklistickou stezku směr Kozlovice    
ve značné rychlosti, vynáší je to do protisměru a viděl jsem tam několik kolizí, které 
skončily šťastně. Je povinností města se tím začít zabývat. 
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p. Laga: 
� Navrhuji, aby Zastupitelstvo uložilo Radě jednat o úhradě za užívání pozemků bez 

právního vztahu, jsou to parcelní čísla 889, 895, 890/2, 890/3  v k.ú. Henčlov. Jsou to ty, 
které jsme dnes schválili k prodeji. Jedná se o 2899 m2. I kdybychom to prodávali          
za 15 Kč a ne za 30 Kč, tak je to 43 485 Kč za rok. Za dva roky je to na krásné hřiště 
v Henčlově. 

 
� Prodej obecního domu v Henčlově - trvá víc než 2 roky, protože není v katastru zapsaná 

budova, která byla v letech 1971 – 1973 postavena ve dvoře tohoto domu jako sklad, 
když se stavěl v Henčlově vodovod a kanalizace.  

 
� Dotaz - jak postupuje směna katastru Troubky a Přerov. Chci písemnou odpověď.  
 
� Námět – přístup zastupitelů k materiálům do Rady. Připadá mi nesmyslné chodit           

do studovny studovat materiály, když mám notebook. Proto jsem notebook chtěl               
a převzal ho.  

 

 

 

164/5/12/2011 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty                   
a připomínkami vznesenými na 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 20.6.2011 

 

Při hlasování bylo 34 pro, 1 nehlasoval. 

 

 

12.  ZÁVĚR   ZASEDÁNÍ 

Pan primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 18. dubna 2011     
ve 20.00 hodin. 

 

 

V Přerově dne 26. dubna 2011 

 

 

 

 

      Ing. Jiří Lajtoch                                                                               Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 
primátor města Přerova                                                                               členka Rady města Přerova 
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                   Mgr. Zdeněk Schenk 
         člen Zastupitelstva města Přerova 
 
 
 
 
 
 

 


