
Z Á P I S 

 

ze 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

 

konaného dne 20. června 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P O Ř A D: 
 
1. Zahájení 
 
2. Informace o činnosti Rady města od 5. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů 
 
3. Majetkoprávní záležitosti 
 
4. Finanční záležitosti 
 
5. Rozvojové a investiční záležitosti  
 
6. Školské záležitosti 
 
7. Sociální záležitosti 
 
8. Různé 
 
9. Náměty, dotazy a připomínky 
 
10.  Závěr zasedání 
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Přítomni: 
 
A. Předsedající: 
 

Ing. Jiří Lajtoch     - primátor 
 
 
B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 
 
C. Omluveni:     - Mgr. Lenka Ticháčková 
       - Mgr. Monika Frídlová, MBA   
 
D. Hosté:      - dle předložených presenčních listin 
 
 
E. Zapisovatelka:       Iva Kohoutová 
 
 
 
1. ZAHÁJENÍ  
 
6. zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil dne 20. 6. 2011 ve 13.00 hodin primátor Ing. Jiří 
Lajtoch ve velkém sále klubu Teplo Přerov na Horním náměstí. 
Primátor Ing. Jiří Lajtoch informoval o rezignaci náměstkyně primátora Ing. Jarmily Havlíčkové na 
mandát členky Zastupitelstva města Přerova za politický klub ODS, který obdržel dne 13.6.2011.  
Uprázdní-li se mandát v průběhu volebního období, nastupuje za takového člena zastupitelstva 
náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle   § 45 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb., 
a to dnem následujícím po dni, kdy k zániku mandátu došlo.  
Náhradník se stává členem zastupitelstva přímo ze zákona, aniž by musela být splněna  nějaká další 
podmínka (jedinou podmínkou je zánik mandátu toho člena zastupitelstva, za něhož náhradník 
nastupuje).  
V souladu s tímto ustanovením se počínaje dnem 14. června 2011 stal členem Zastupitelstva města 
Přerova pan Ing. Michal Špalek, jemuž bylo na 13. schůzi Rady města Přerova dne 20. června 2011 
předáno Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Přerova. Předpokladem aktivního výkonu 
mandátu je složení slibu člena zastupitelstva. Podle § 55 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev má odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s výhradou za následek ztrátu mandátu. 
Dále upozornil na splnění podmínky slučitelnosti funkcí ve smyslu ustanovení §5 odst. 2 zákona 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, kde je uvedeno, že funkce 
člena zastupitelstva města je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem tohoto města 
zařazeným do městského úřadu. Dále je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným 
do pověřeného obecního úřadu nebo okresního, krajského  nebo finančního úřadu. 
Primátor Ing. Jiří Lajtoch požádal všechny přítomné, aby povstali, požádal Mgr. Šárku Krákorovou 
Pajůrkovou o přednesení textu slibu a Ing. Michala Špalka, aby složil slib pronesením slova SLIBUJI 
a svůj slib potvrdil svým podpisem pod text slibu, dále konstatoval, že Ing. Michal Špalek složil slib 
stanovený zákonem a nechal hlasovat o následujícím usnesení: 
 

 

165/6/1/2011 Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města 
Přerova Ing. Michala Špalka v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Hlasování: 32 pro 
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Primátor Ing. Jiří Lajtoch konstatoval, že Ing. Michal Špalek může dále vykonávat mandát člena 
zastupitelstva a podílet se na rozhodování a hlasování tohoto orgánu.  

__________________________________________________________________________________ 
 
Dále primátor Ing. Lajtoch konstatoval, že je přítomno 32 členů Zastupitelstva města Přerova, byly 
omluveny Mgr. Lenka Ticháčková a Mgr. Monika Frídlová, na jednání zastupitelstva později došel 
Mgr. Zdeněk Schenk. Byla přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města, proto bylo 
zasedání se schopno právoplatně usnášet. 
 
Za ověřovatele zápisu a usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města byli schváleni p. Michal Zácha, DiS. 
a p. Ladislav Mlčák. 
Hlasování o ověřovatelích: 31 pro, 1 nehlasoval. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Ing. Čermák 

− požádal o rozšíření programu o bod 1a. Volba člena Rady města Přerova a o bod 1b. Volba 
náměstka primátora města Přerova – bezprostředně po zahájení  

 
p. Mlčák 

− požádal o zařazení jednání dnešního ZM bod – „Ústní informace o stavu přípravy dálnice D1 
tj. Říkovice-Přerov, Přerov-Lipník – informaci by mohl bezprostředně předat buď pan 
primátor nebo příslušný náměstek pro dopravu – p. Hluzín – mohl by být tento bod zařazen 
jako první bod v „Různém“ tzn. např. jako bod 8a 

 
Ing. Šlechta 

− do bodu „Různé“ – jako poslední bod navrhuje veřejnou omluvu pana zastupitele Záchy za 
nepravdivé osočení zastupitelů SpP z úmyslného plýtvání finančními prostředky z rozpočtu 
města 

− p. Zácha uvedl na minulém ZM, že se domnívá, že dochází k porušení Jednacího řádu ZM, že 
zastupitelé SpP dostali materiály v tištěné podobě, což za rok představuje náklady 262 tis.Kč – 
ptal se, kdo tuto ztrátu uhradí a kdo za to ponese odpovědnost, přepočítali si tyto výdaje 
udávané p. Záchou na náklady na tisk předloh pro jednoho zastupitele SpP a jedno zasedání, 
pak se dostali k částce 5 290,- Kč , za 300,-Kč potištěného papíru je zjevně nesmysl 

− Ing. Novotná jim sdělila, že tyto náklady jsou 237,- Kč 
 
Primátor Ing. Lajtoch upozornil Ing. Šlechtu, že se nyní projednává program a dle dotazu konstatoval, 
že tento bod bude projednáván jako poslední bod v „Různém“ tzn. jako bod 8.11 
 
Hlasování o rozšíření programu o body 1a a 1b – návrh Ing. Čermáka: 31 pro, 1 nehlasoval 
Hlasování o rozšíření programu o bod 8a – návrh p. Mlčáka: 31 pro, 1 se zdržel 
Hlasování o rozšíření programu o bod 8.11 – návrh Ing. Šlechty: 14 pro, 1 proti,13 se zdrželo, 4 
nehlasovali 
 
Hlasování o upraveném programu: 29 pro, 3 nehlasovali 
__________________________________________________________________________________ 

166/6/1/2011 Zahájení, schválení programu 6. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje upravený program 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne             

20. června 2011, 
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2. schvaluje pana Michala Záchu, DiS. a pana Ladislava Mlčáka za ověřovatele 6. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova. 

 
 
Před zahájením pracovní části primátor Ing. Lajtoch poblahopřál jménem všech zastupitelů MUDr. 
Magdaleně Dostalové k životnímu jubileu. 
__________________________________________________________________________________ 
 
1a. VOLBA NEUVOLNĚNÉHO ČLENA RADY M ĚSTA PŘEROVA 
 
Ing. Čermák 

− podal návrh na usnesení: ZM Přerova po projednání volí veřejným hlasováním Ing. Michala 
Špalka členem Rady města Přerova. 

 
Hlasování: 21 pro, 1 proti, 6 se zdrželo, 4 nehlasovali 
 

 

167/6/1/2011 Volba člena Rady města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí veřejným hlasováním Ing. Michala Špalka členem 
Rady města Přerova. 

 
 
1b. VOLBA NÁM ĚSTKA PRIMÁTORA M ĚSTA PŘEROVA 
 
Ing. Čermák 

− podal návrh na usnesení: ZM po projednání volí veřejným hlasováním pana Michala Záchu, 
DiS. náměstkem primátora města Přerova. 

 
Pí Jandová 

− podala protinávrh na usnesení: ZM po projednání volí veřejným hlasováním paní Mgr. Elenu 
Grambličkovou  náměstkyní primátora města Přerova. 

 
Mgr. Kulíšek 

− jelikož Mgr. Grambličková není členkou RM nemůže být zvolena náměstkyní tedy 
neuvolněnou členkou RM 

 
Mgr. Puchalský 

− omezili jste hlasovat o návrhu paní Jandové – měli prvně volit náměstka a potom člena RM – 
a tím jste omezili hlasování o paní Grambličkové – což je nepřípustné 

 
Mgr. Kulíšek 

− kdyby to obrátil, tak mohli přijít s protinávrhem na člena RM paní Grambličkovou a je to také 
správně formálně 

 
Mgr. Hrubá 

− způsob volby je v souladu se zákonem – lze nejprve volit člena RM a poté následně z členů 
RM náměstka, ze zákona o obcích musí být náměstek členem RM 

 
Hlasování: 19 pro,1 se zdržel, 12 nehlasovalo 
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168/6/1/2011 Volba náměstka primátora města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí veřejným hlasováním pana Michala Záchu, DiS. 
náměstkem primátora města Přerova. 

 
  
primátor Ing. Lajtoch 

− upozornil, že hlasoval PRO a neukázalo se to – prohlásil hlasování za zmatečné a požádal, aby 
bylo v zápise, že hlasoval PRO 

 
Mgr. Kulíšek 

− po konzultaci o správnosti hlasování konstatovali, že postupovali správně a že nebyl shledána 
žádná chyba při postupu volby radního ani náměstka primátora 

− přesto, i když nedošlo k žádné chybě, ale pouze k technické, kdy se některým nezobrazilo 
hlasování, tak proto prohlásil toto hlasování za zmatečné a bude se hlasovat znovu 

 
p. Laga – technická 

− upozornil, že pan primátor už nehlasoval o radním, tak by mohli hlasovat úplně znovu od 
začátku zastupitelstva 

 
Mgr. Kulíšek 

− chyba byla shledána nyní, byl upozorněn na chybu při hlasování, které bylo prohlášeno za 
zmatečné, proto budou nyní znovu opakovat 

 
Opětovné hlasování o bodu 1b.: 20 pro, 1 se zdržel, 11 nehlasovalo 

 
 
2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY M ĚSTA OD 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 

INFORMACE Z KOMISÍ 
 

 

169/6/2/2011 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 39/2/7/2010 
V Přerově OTEVŘENO 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace o plnění usnesení Zastupitelstva města Přerova 39/2/7/2010, 
 
2. ukládá Radě města Přerova zabezpečit nejpozději do 30.9.2011 zveřejňování informací           

o zadávání, průběhu a výsledku veřejných zakázek. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

Ing. Šlechta 
− má k tomuto zásadní připomínku – RM zajistí zveřejňování na internetových stránkách města 

zadávání, průběhu i výsledku veřejných zakázek 
− současný stav, jak je na stránkách města, je v rozporu s přijatým usnesením i s důvodovou 

zprávou 
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− co se týče zveřejňování podrobného programu jednání zastupitelstva, tam prosí, aby program 
jednání nebyl mazán, ale aby byl archivován tak, aby bylo možné se snadněji orientovat pro 
uživatele 

− proto navrhuje, aby RM zabezpečila zveřejňování řádných informací na stránkách města o 
zadávání, průběhu a výsledku veřejných zakázek a to nejpozději do 31.7.2011 

 
Ing. Bakalík – tajemník MMPr 

− realizují se zakázky, zveřejňují se, jsou tam zakázky malého rozsahu, visí tam i zakázky, které  
realizují nad 500 tis. Kč vedoucí odborů a chystá se teď nový mechanismus – nový proces 
zadávání veřejných zakázek se změnou organizační struktury, která bude platit od 1.7.2011, 
tak bude tento mechanismus zpřísněn – je potřeba vytvořit jednoduchý systém, na kterém se 
bude pracovat 

− momentálně se zveřejňují zakázky tak, jak byly zveřejněny v orgánech města a bude se tedy 
hledat jednodušší software než má např. město Most 

 
Mgr. Puchalský 

− zeptal se pana tajemníka, zda má nějaký program, projekt – časový a věcný, kdy ten materiál 
v takto precizní podobě bude? 

 
Ing. Bakalík – tajemník MMPr 

− je to zcela nová záležitost, zcela nové pracoviště – takto to nebylo nastaveno na tomto úřadě – 
od 1.7.2011 se začnou tvořit parametry tohoto softwarového programu 

− takže v září na zastupitelstvu už by mohly být konkrétní informace o tom, jak tato záležitost 
vypadá – nastavuje se nová záležitost 

 
Ing. Šlechta 

− poděkoval tajemníkovi, že potvrdil, že není naplňováno toto usnesení a proto, aby byli 
konstruktivní, tak navrhuje datum 30.9.2011, kdy už by to mělo být tak, jak bylo zamýšleno 
v prosinci 2010 

− navrhuje tedy doplnit bod 2. ukládá Radě města Přerova zabezpečit nejpozději do 30.9.2011 
zveřejňování informací o zadávání, průběhu a výsledku veřejných zakázek. 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− pokud RM vyhlásí nějakou soutěž nebo plnění nějaké investiční akce, celý materiál vč. 
výběrové komise je vyvěšen na webových stránkách, následně když RM schválí nejvýhodnější 
nabídku – je to obdobné, proto si myslí, že usnesení naplněné je 

 
Ing. Šlechta – technická 

− v usnesení má: o zadávání, průběhu i výsledku veřejných zakázek – ne o veřejných zakázkách 
– musí to být přesné a to, že od prosince 2010 nebylo naplněno do dnes je naprosto zřejmé 

 
Ing. Bakalík – tajemník MMPr 

− tyto parametry v usnesení RM, která rozhoduje o této zakázce jsou – netvrdí, že je to ideální 
stav, nicméně až se úřad usadí a on respektuje termín 30.9.2011 – budou o hodně dál – 
zveřejňuje se to, co orgán města schválí 

 
Mgr. Grambličková – technická 

− navrhla ještě jednu věc, aby na webových stránkách byla ještě jedna informace – zda bylo 
postupováno formou veřejné aukce či ne, poněvadž zakoupili – už je to dlouhou dobu – 
software na uskutečňování veřejných zakázek aukcí – proto by bylo dobré tyto informace 
předat veřejnosti 

 
Hlasování o doplňujícím návrhu Ing. Šlechty (bod 2): 20 pro, 11 se zdrželo, 2 nehlasovali 
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170/6/2/2011 Zpráva o provedených kontrolách usnesení Rady města Přerova        
za 2. pololetí roku 2010 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, předseda Kontrolního výboru p. Petr Laga. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zápisy o provedených kontrolách 
usnesení Rady města Přerova č. 3962/94/3/2010 a č. 4103/96/3/2010. 
 
Hlasování: jednomyslně 33 pro 

 

171/6/2/2011 Změna v personálním obsazení Kontrolního výboru 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí vzdání se funkce členky Kontrolního výboru Ing. Vladimíry Rybkové, a to     

s účinností k 16.5.2011, 
 
2. jmenuje do funkce člena Kontrolního výboru pana Ivo Lausche, a to s účinností od 1.7.2011. 
 
Mgr. Puchalský – technická 

− požádal, aby představili p. Lausche, protože člen Kontrolního výboru je dost významná funkce 
a rád by znal jeho profil 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− návrh je od politické strany TOP 09 – takže jestli např. p. Hluzín to chce okomentovat... 
 
Mgr. Puchalský – technická 

− stačí mu, když jim někdo sdělí – kdo to je, jak dlouho žije v Přerově 
 
Mgr. Hluzín 

− p. Ivo Lausch má asi 47 let, je podnikatel v oblasti realit a je členem politické strany TOP 09 
 
Mgr. Netopilová – technická 

− zeptala se, zda pan Lausch je občanem města Přerova 
 
Mgr. Hluzín 

− je občanem města Přerova a předpokládá, že se zde i narodil, jelikož zde žije jeho otec 
 
Hlasování: 28 pro, 3  se zdrželi, 2 nehlasovali 
 

 

172/6/2/2011 Informace o činnosti Rady města Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva 
města 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
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Občan – Jan Horký 
− zeptal se na usnesení z posledního ZM, kde se schválilo, že se RM bude zabývat uspořádáním 

architektonicko urbanistické soutěže na okolí kolem průpichu a v žádném zápise o tom 
nenašel zmínku 

 
Mgr. Kulíšek 

− odpoví písemně – ale pamatuje si, že v usnesení zaznělo, že se tím začnou zabývat v okamžiku 
společně s případným novým vlastníkem těchto pozemků – zatím žádný nový vlastník tam 
není, takže se žádnou soutěží nezabývali 

 
Ing. Pospíšilová 

− zeptala se pana primátora, jaký byl důvod, že jejich zástupce SpP p. Petr Hermély nebyl 
zvolen členem dozorčí rady TSMPr s.r.o. – bylo to v podstatě jediné místo, kde měli 
zastoupení, co se týká organizací zřízených městem – pokud to byl další vstřícný krok koalice 
s opozicí, tak se to opravdu povedlo – připadá jí toto jednání jako slabošské a dětinské 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− pokud si pamatuje, tak tam byly dva návrhy a p. Hermély nedostal dostatečný počet hlasů tedy 
neměl nadpoloviční většinu hlasů 

− o každém se hlasovalo samostatně a p. Hermély neměl tolik hlasů a neví, co víc by k tomu 
řekl 

 
Mgr. Grambličková 

− vyjádřila se k usnesení RM č.645/12/7/2011, týká se rozšíření nájemní smlouvy s Přerovskou 
kapitálovou, kdy teda pro výkon státní správy se potřebují větší prostory a rozšířily se o 80 m² 
- za tyto prostory platíme částku 2157,- Kč/m²/rok, je třeba připomenout, že naše nejvyšší 
nájemné podle vnitřního předpisu je 1500,-Kč/m²/rok – je zde diametrální rozdíl, ale to ještě 
není nic proti tomu, když náhodou zabrousila do žádostí o poskytnutí informací a tam nějaký 
žadatel, který je tam anonymizován žádal zjistit jakou výši nájemného platí autosalon Kobliha 
na Velké Dlážce, které činí 175,- Kč/m²/rok – je to méně, než platí neziskové organizace 
v prostorách města  - z důvodu nepřiměřené výše nájemného požádala, aby se tímto zabývali – 
dává podnět 

 
Mgr. Kulíšek 

− odbor majetkoprávní se tím bude zabývat 
 
Mgr. Hrubá – pověřená řízením Odboru právního 

− upřesnila výši nájemného – v případě nájemní smlouvy s Přerovskou kapitálovou se jedná o 
nebytové prostory, kdežto v případě autosalonu Kobliha se jedná o pozemky, takže tam je 
rozdíl ve výši toho nájemného – jsou to pozemky a ty jsou v jiném režimu 

− pokud se týká toho rozšíření, tak to vyplynulo s nutnosti po organizační změně přesunu 
jednotlivé agendy do prostor na náměstí TGM 16 

 
Mgr. Grambličková 

− stačí jí to takto, nicméně si myslí, že to srovnání by nebylo úplně od věci 
 
Mgr. Puchalský 

− jeho trpělivost dosahuje vrcholu s kvalitou jak věcnou, tak samozřejmě právní, stylistickou, 
ale i z hlediska zákona o obcích i Jednacího řádu – s kvalitou materiálů připravovaných pro 
ZM 

− uvedl příklad – napočítal 23 předloh, které v rozhodné době, kdy k nim přišly a měl je 
studovat, nebyly projednány v RM s tím, že výsledek jednání bude předložen na ZM – je zcela 
jasné, že tento přístup je nepřijatelný 
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− kdysi to byly výjimky, materiály chodily na stůl, teď je to většina předloh, o kterých nevíme, 
jak RM jednala, v podstatě ten materiál není pro jednání ZM připraven v duchu a z hlediska 
dikce Jednacího řádu 

− za přípravu jednání ZM je zodpovědný pan primátor, proto požádal, aby těmto věcem věnoval 
maximální péči 

− předpokládá, že senát ani sněmovna by materiál, který nebyl projednán ve vládě, když by 
ministr až na jednání sněmovny sdělil, jak  byl materiál projednán 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− pane zastupiteli, trochu jste to zkreslil, neboť RM zasedala 10.6.2011 a ZM zasedá dnes 
20.6.2011 a výsledky RM nemohly být zaslány, protože se RM posunula ze středy na pátek 

− ve všech materiálech bylo sděleno, že ZM bude o výsledcích RM informováno a když si 
k materiálům předložíte usnesení RM, tak je jasné jak rozhodla – ví, že to není ideální, ale 
bohužel termín se nesladil s odevzdáváním předloh 

 
Mgr. Puchalský 

− domnívá se, že mu pan primátor vůbec neporozuměl, chtěl tím říct, že do ZM by měly chodit 
takové návrhy RM, které v radě byly projednány v rámci předlohy, která je předkládána ZM – 
to je jednoduchá koordinace 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− RM zasedala později, než byly distribuovány materiály do ZM, pokud tam byla nějaká změna 
např. prodej bytů obálkovou metodou, tak zastupitelé obdrželi nový materiál a ke každému 
variantnímu materiálu může předkladatel říct, jak rozhodla RM 

 
Hlasování: 28 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval 

 
 
3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI  
 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 

 

173/6/3/2011 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod pozemků p.č. 
1019/15, p.č. 1019/16 a částí pozemku p.č. 1019/1 v k.ú. Přerov              
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého 
kraje  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – 
bezúplatný převod pozemků p.č. 1019/15 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 111 m2, p.č. 
1019/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 251 m2 a částí pozemku p.č. 1019/1, 
označených v geometrickém plánu č. 5261-74/2010 ze dne 22.11.2010 jako pozemky p.č. 1019/17 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 174 m2, p.č. 1019/20 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 2949 m2 a p.č. 1019/21 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře        
166 m2, vše v k.ú. Přerov. 
 
Diskuse: 
Ing. Pospíšilová 

− je rozdíl v tom, když investorem bude Ředitelství silnic a dálnic, když pozemky budou ve 
vlastnictví města a nebo ve vlastnictví OL kraje? 
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Mgr. Hrubá – pověřená řízením Odboru právního 
− tento záměr je předložen negativně z toho důvodu, že se jedná o pozemky, které budou 

dotčeny stavbou průpichu, proto nechtějí s nimi majetkoprávně nakládat do doby než bude 
průpich zrealizován, z tohoto důvodu je negativní záměr 

− OL kraj požádal o majetkoprávní vypořádání stavby, kterou tam realizoval – opravy silnice 
v blízkosti autobusového nádraží, následně byl zapsán geometrický plán na novostavbu 
autobusového nádraží, takže situace je tam komplikovaná, nejvhodnější řešení je vyčkat s  
převodem až do stavby průpichu 

 
Hlasování: 29 pro, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali 

 

174/6/3/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí     
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 408 v k.ú. 
Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod pozemku p.č. 408 orná půda v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova. 
 
Diskuse: 
Ing. Pospíšilová 

− v důvodové zprávě je uvedeno, že architektka města předložila 3 varianty řešení přeparcelace 
v této lokalitě koordinační skupině – zeptala se, zda je tam určený nějaký termín, protože jí 
připadá lhůta, kdy si manželé požádali mezi dnešním datem - je tam delší prodleva 

 
Mgr. Hrubá– pověřená řízením Odboru právního 

− tady se jedná o opakovanou žádost, RM už jednou neschválila tento záměr, pokud se týká 
termínů, tak v podstatě bylo nutné dořešit obě dvě ty žádosti současně, protože se týkají 
jednoho pozemku 

 
Hlasování: 26 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali 

 

175/6/3/2011 Bezúplatný převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – jiné stavby bez čp/če na pozemku p.č. St.209/2 v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 
městem Přerov jako dárcem a D.M. jako obdarovanou, jejímž předmětem bude jiná stavba bez čp/če 
na pozemku p.č. St.209/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. Součástí darovací smlouvy bude 
závazek dárce uhradit za obdarovaného daň darovací. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

Diskuse: 
Mgr. Puchalský 

− v důvodové zprávě nenachází odpovědnost za stav, který nastal opomenutím převodu součástí 
příslušenství budovy, proto se zeptal pana primátora, kdo odpovídá za to, že se musí darovat 
část městského majetku – tedy bezúplatně převést? 

 
Mgr. Hrubá– pověřená řízením Odboru právního 

− je to dořešení majetkoprávního vztahu k příslušenství hájenky Svrčov 
− v podstatě tam škoda statutárnímu městu nenastává, protože tato příslušenství už byla 

uhrazena v rámci výběrového řízení na základě kupní smlouvy 
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p. Passinger 
− upozornil na písemnou chybu v předloze ve vyjádření dotčeného odboru či organizace 

 
Ing. Pospíšilová 

− neříkejme, že nevznikne městu škoda i když nebude ve velkých částkách, ale kdo zaplatí tu 
darovací daň? Město? Tzn. někdo udělal chybu a někdo by těch 6 300,- Kč měl zaplatit – o to 
se jim jedná 

− někdo chystal kupní smlouvu a někdo by za to měl nést zodpovědnost 
 
 
Mgr. Hrubá– pověřená řízením Odboru právního 

− to bude zřejmě věc následného řešení po dohodě s panem tajemníkem ve škodní komisi 
 
Hlasování: 25 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, 3 nehlasovali 
 

 

176/6/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města 
Přerova  - pozemku p.č. 3675 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný  převod nemovitých věcí  - pozemku 
p.č. 3675  zahrada o  výměře 102 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova                 
do  spoluvlastnictví  pana D.G. a paní  Ing. I.K., Ph.D.   (každý k id. 1/2 ) za cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou ve znaleckém posudku č. 1852/10/11 znalce JUDr. Vratislava Dočkalíka,  která 
činí 8 920,- Kč, tj. 87,45 Kč/m2. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

Hlasování: 28 pro, 1 se zdržel, 4 nehlasovali 

 

177/6/3/2011 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 410/2, p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 
412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, které jsou na těchto 
pozemcích postaveny  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu části usnesení č. 424/17/3/2008            
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8.9.2008, kterým Zastupitelstvo města 
Přerova schválilo úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 410/2, p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 
410/5, p.č. 410/6, p.č. 412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, které jsou na těchto 
pozemcích postaveny, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví žadatelů, tak, že se text:  
 
„pozemek p.č. 410/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a budova bez čp/če, garáž na pozemku  
p.č. 410/2, vše v k.ú. Přerov – Z.R. za kupní cenu ve výši 45.960,-Kč“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„pozemek p.č. 410/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a budova bez čp/če, garáž na pozemku 
p.č. 410/2, vše v k.ú. Přerov – J.R. za kupní cenu ve výši 45.960,-Kč“. 
 
Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval 
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178/6/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – budovy č. p. 2881 příslušné k části obce Přerov I – Město 
(objekt bývalé rehabilitace), postavené na pozemku p. č. 2554/13 v k. ú. 
Přerov a pozemků p. č. 2554/13 a p. č. 2559/11, oba v k. ú. Přerov 
realizovaný kupní smlouvou ze dne 3.9.2010 – uzavření dodatku č. 2  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě ze dne 
3.9.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.3.2011 mezi statutárním městem Přerov, jako prodávajícím a 
společností KARAT Software a.s., IČ: 25352687, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, jako kupujícím, 
jejímž předmětem je úplatný převod nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Přerova - budovy č. 
p. 2881 příslušné k části obce Přerov I – Město (objekt bývalé rehabilitace), postavené na pozemku p. 
č. 2554/13 v k. ú. Přerov a pozemků p. č. 2554/13 a p. č. 2559/11, oba v k. ú. Přerov. Předmětem 
dodatku č. 2 bude vypuštění odst. 2 čl. III kupní smlouvy obsahující ujednání o veřejné podpoře de 
minimis následujícího znění: 
"Rozdíl mezi cenou v místě a čase obvyklou ve výši 10.000.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 
170/09 ze dne 21.8.2009 vyhotoveného znalcem Jiřím Pazderou (kancelář Wilsonova 18, 750 02 
Přerov) a kupní cenou podle čl. III. odst. 1 této smlouvy ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: 
dvamilionykorunčeských) představuje veřejnou podporu de minimis dle ust. nařízení Komise             
č. 1998/2006, o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, ve znění pozdějších předpisů." 
Dále bude předmětem dodatku č. 2 termín poslední splátky kupní ceny do 27.6.2011. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 27.6.2011 

Diskuse: 
Mgr. Grambličková 

− v minulosti dokonce přistoupili na splátkový kalendář, poslední věc, kterou odmítla 
respektovat ve smlouvě bylo, že pokud firma KARAT nesplatí poslední splátku, může 
kdykoliv odstoupit od smlouvy – to jí přišlo velmi neseriózní od firmy a to je ta věc proč se 
celá situace takto protahuje, nyní dluží 10 tis.Kč, což znamená, že kupní cena stále není 
uhrazena 

− v té době se obrátili na Ing. Lajtocha, který tuto jejich podmínku akceptoval, proto je tady 
takto zapracovaná ve smlouvě a firma nám to s díky vrací 

− chtěla tím říct, že by to už neměli déle protahovat, měla návrh na doplnění usnesení s tím, že 
by ZM přímo navrhlo odstoupení od smlouvy, ještě to zkonzultovala s paní Hrubou a proto 
navrhla schválit uzavření dodatku č. 2 a plus předmětem dodatku dále bude termín poslední 
splátky kupní ceny do 15. 7.2011 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− je pravdou, že určitým způsobem vyšli firmě KARAT vstříc – pan Ludva – majitel firmy 
vyhrožoval, že se firma přestěhuje – zaměstnává 100 lidí atd. 

− pan Kulíšek s firmou průběžně jedná a věří, že je to poslední dodatek, poslední změna a těch 
10 tis. Kč bude doplaceno, neboť tyto prostředky jsou počítány na další provozní výdaje města 
Přerova tak, jak je uvedeno ve finančních materiálech 

 
Mgr. Hrubá– pověřená řízením Odboru právního 

− co se týče obsahu dodatku, tak v podstatě se jedná o to, že se vypustí článek o veřejné 
podpoře, která původně dle znaleckého posudku ke dni, kdy rozhodovalo ZM měla být 
poskytnuta ve výši 2 mil. Kč, tak podle aktuálního posudku je ta cena budovy rehabilitace a 
souvisejícího pozemku ve výši 8 mil. Kč, takže tam není poskytnuta žádná veřejná podpora 
tak, jak zde bylo řečeno 

− co se týče doplnění článku o úhradě kupní ceny, tak to je samozřejmě na zvážení, zda 
doplňovat či nikoliv 
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− současný stav je ten, že do 30.4.2011 měla firma KARAT uhradit poslední splátku, uhradila ji 
bez částky 10 tis.Kč, kterou prozatím dluží městu 

 
Mgr. Puchalský – technická 

− požádal Mgr. Hrubou, když cituje kupní smlouvu a články bez jakékoliv věcné výplně, aby 
tuto kupní smlouvu doložila 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− pokud se bude hlasovat o doplnění Mgr. Grambličkové, tak tím dáváme vlastně větší prostor 
firmě 

− pan náměstek byl pověřen jednat s touto firmou a bylo mu řečeno, že promptně zaplatí, tak 
proč tam nedát datum např. 27.6.2011 – od toho se odvíjí i financování určitých akcí města 
obsažených ve finančních materiálech 

− pokud paní Grambličková chce navrhnout doplnění usnesení, tak doporučuje termín 27.6.2011 
 
Hlasování o doplňujícím návrhu Mgr. Grambli čkové: 23 pro, 4 se zdrželi, 6 nehlasovalo  

 

179/6/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 19 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, 
č.p. 2533, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 4170/2 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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 19 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2, 4, 6, 8) a spoluvlastnických podílů 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 a pozemku p.č. 
4170/2 o výměře 587 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. 
 
Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval 

 

180/6/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 23 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, 
č.p. 2471, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 5735/1 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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 23 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/13, 14, 15, 16) a spoluvlastnických 
podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 a pozemku 
p.č. 5735/1 o výměře 571 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 
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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. 
 
Diskuse: 
p. Laga – technická 

− vrátil se k předcházejícímu bodu 3.2.4 (KARAT), protože odhlasovali doplnění, ale 
nehlasovali  o celém usnesení 

 
Mgr. Kulíšek 

− doplnili usnesení o to, co chtěla paní Grambličková 
 
p. Laga 

− ale nehlasovalo se o takto změněném celém usnesení 
 
Mgr. Kulíšek 

− hlasovali jsme o usnesení doplněném o doplňující návrh paní Grambličkové,  tzn. o usnesení 
doplněném o to, co navrhla paní Grambličková 

 
Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali 

 

181/6/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2462/1 v objektu     
k bydlení č.p. 2460, č.p. 2461, č.p. 2462, č.p. 2463, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město 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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 120/5/4/2011, schváleném na 
5. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 18.4.2011, kterým  
 
„schválilo 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. 
2460, 2461, 2462, 2463 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“ 
 
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2462/1, kdy se 
původní znění přílohy: 
 

jednotka  nájemce velikost pdílu 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/ 

2462/1 2+1 N.F. 
N.M. 

4959/124153 158.268 Kč 
237.403 Kč 

18.472 Kč 21.611 Kč 198.351 Kč 
277.486 Kč 
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nahrazuje zněním: 
 
jednotka  nájemce velikost podíl 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/ 

2462/1 2+1 N.M. 4959/124153 158.268 Kč 
237.403 Kč 

18.472 Kč 21.611 Kč 198.351 Kč 
277.486 Kč 

 
V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2462/1 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění. 
 
Hlasování: jednomyslně 33 pro 

 

182/6/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 1512/10 v objektu k bydlení č.p. 
1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném k části obce Přerov I – Město,    
na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku na 
prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny 

VARIANTA I:  
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví 
na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny za úplatný převod bytové jednotky č. 1512/10 v objektu 
k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
3346/9 v k.ú. Přerov (Kozlovská 27, 29, 31), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 4342/206480 za cenu ve výši 30 % 
znaleckého posudku, tj. 170.295,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 3346/9 
v k.ú. Přerov ve výši 4342/206480 za cenu 9.759,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované 
opravy v objektu k bydlení ve výši 4.130,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 184.184,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v 
platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do 
vlastnictví nájemkyně, paní Mgr. E.D. z původního termínu do 1.4.2011 na nový termín do 31.8.2011. 
 
VARIANTA  II. 
 
1. neschvaluje uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví na prodloužení termínu pro úhradu 

kupní ceny za úplatný převod bytové jednotky č. 1512/10 v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 
1510, č.p. 1512, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov 
(Kozlovská 27, 29, 31), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
uvedeného objektu k bydlení ve výši 4342/206480 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 
170.295,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov ve 
výši 4342/206480 za cenu 9.759,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy v 
objektu k bydlení ve výši 4.130,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou 
ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 184.184,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném 
znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do 
vlastnictví nájemkyně, paní Mgr. E.D. z původního termínu do 1.4.2011 na nový termín do 
31.8.2011. 

 
2. schvaluje odstoupení Statutárního města Přerova od smlouvy o převodu vlastnictví bytové 

jednotky č. 1512/10 v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov (Kozlovská 27, 29, 31), včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 
4342/206480 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 170.295,- Kč a spoluvlastnického 
podílu na zastavěném pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov ve výši 4342/206480 za cenu 9.759,- 
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Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 4.130,- Kč, 
t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve 
výši 184.184,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřního 
předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví nájemkyně, paní 
Mgr. E.D. z důvodu neuhrazení kupní ceny ve výši 184.184,- Kč v termínu do 1.4.2011. 

 
Diskuse: 
Ing. Pospíšilová 

− zeptala se, kdo prověřoval skutečnost uvedenou v materiálu, zda to tak je 
 
Ing. Čajka – vedoucí Odboru majetku 

− pokud vezme žádost paní D., tak ta zaplatila částku 100 tis.Kč a zbytek 84 tis.Kč chce zaplatit, 
ale odbor majetku nezjišťuje finanční stránku těchto lidí, mají pouze dopis tj. tvrzení paní D. 

 
Občanka – pí D. 

− požádala zastupitele o shovívavost a vysvětlila svou životní situaci 
 
Mgr. Grambličková 

− upozornila, že se přihlásila do rozpravy ještě před vystoupením paní D., i když připouští, že 
její vystoupení ji ovlivnilo a už i předtím chtěla podat protinávrh na schválení varianty I a to 
z toho důvodu, že zatím občanům v tomto smyslu vycházeli vstříc, nikdy jsme nepřistoupili na 
snížení kupní ceny, ale pokud je někdo ochoten zaplatit kupní cenu v nějakém následném 
termínu, tak vždycky ZM bylo v tomto směru shovívavé, proto podala protinávrh na variantu I  

 
Ing. Čermák 

− v tomto konkrétním případě se přimluvil pro variantu I 
 
Ing. Symerský 

− také podpořil variantu I 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− upozornil, že také podporuje variantu I – když se to projednávalo v RM, tak nebyl přítomen – 
a následující materiál 3.2.9 je obdobný, proto by měli vyjít vstříc i paní Pilátové 

 
Hlasování o variantě I: 32 pro, 1 se zdržel 

 

183/6/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 2467/1 v objektu k bydlení č.p. 
2464, č.p. 2465, č.p. 2466, č.p. 2467, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, na pozemcích p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3, p.č. 5736/4, 
vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku na prodloužení termínu pro 
úhradu kupní ceny 

VARIANTA I:  
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví 
na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny za úplatný převod bytové jednotky č.  2467/1 v objektu 
k bydlení č.p. 2464, č.p. 2465, č.p. 2466, č.p. 2467, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemcích p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3, p.č. 5736/4, vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrt I/9, 10, 11, 
12), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení 
ve výši 459/11775 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 158.014,- Kč a spoluvlastnického 
podílu na zastavěných pozemcích p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3, p.č. 5736/4, vše v k.ú. Přerov 
ve výši 495/11775 za cenu 19.306,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou 
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ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 177.320,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném 
znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do 
vlastnictví nájemkyně, paní M.P., z původního termínu do 19.12.2010 na nový termín do 30.8.2011. 
 
VARIANTA  II. 
 
1. neschvaluje uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví na prodloužení termínu pro úhradu 

kupní ceny za úplatný převod bytové jednotky č. 2467/1 v objektu k bydlení č.p. 2464, č.p. 2465, 
č.p. 2466, č.p. 2467, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5736/1, p.č. 
5736/2, p.č. 5736/3, p.č. 5736/4, vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrt I/9, 10, 11, 12), včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 459/11775 
za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 158.014,- Kč a spoluvlastnického podílu na 
zastavěných pozemcích p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3, p.č. 5736/4, vše v k.ú. Přerov ve 
výši 495/11775 za cenu 19.306,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou 
ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 177.320,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném 
znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do 
vlastnictví nájemkyně, paní M.P., z původního termínu do 19.12.2010 na nový termín do 
30.8.2011. 

 
2. schvaluje odstoupení Statutárního města Přerova od smlouvy o převodu vlastnictví bytové 

jednotky č. 2467/1 v objektu k bydlení č.p. 2464, č.p. 2465, č.p. 2466, č.p. 2467, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3, p.č. 5736/4, vše 
v k.ú. Přerov (Jižní čtvrt I/9, 10, 11, 12), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 459/11775 za cenu ve výši 30 % 
znaleckého posudku, tj. 158.014,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěných pozemcích p.č. 
5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3, p.č. 5736/4, vše v k.ú. Přerov ve výši 495/11775 za cenu 
19.306,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční 
nabídkové lhůtě ve výši 177.320,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny 
dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví 
nájemkyně, paní M.P., z důvodu neuhrazení kupní ceny ve výši 177.320,- Kč v termínu do 
19.12.2010. 

 
Diskuse: 
Občanka – pí Pilátová 

− také požádala o vstřícnost zastupitelů 
 
Hlasování o variantě I: 32 pro, 1 se zdržel 

 

184/6/3/2011 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova -      pozemků  p.č. 5307/449 a p.č. 5307/450  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod    pozemků p.č. 5307/449 ostatní  
plocha  o výměře 717 m2 a p.č. 5307/450 ostatní plocha o výměře 20 m2 vše  v  k.ú. Přerov,                 
z vlastnictví J.S. do vlastnictví statutárního města Přerova,  za cenu v čase a místě obvyklou 
stanovenou ve znaleckém posudku č.  2354-034/2011  a  č. 2555-035/2011 znalce  Ing. Petra 
Havránka ve výši 466 750,- Kč( tj. 650,- Kč/m2) za pozemek p.č. 5307/449 a  13 000,-Kč ( tj. 650,- 
Kč/m2) za pozemek p.č. 5307/450 vše v k.ú. Přerov, kupní cena celkem  tedy činí 479 750,- Kč,   a to 
za podmínky zajištění  finančních prostředků. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 
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Diskuse: 
Ing. Machát 

− tímto materiálem se zabýval Finanční výbor a ten se neusnesl, vzhledem k tomu, že v letošním 
roce je plánováno nemalou částkou na odkup nemovitého majetku do vlastnictví statutárního 
města – částka činí asi 50 mil. Kč, tak by zde dal na zváženou, jestli je smysluplné vynakládat 
částku 500 tis. Kč na nákup takového pozemku 

 
Ing. Pospíšilová 

− doplnila Ing. Macháta, že členové Fin. výboru navrhují ZM, aby se jednalo dále s panem 
Slámou ohledně snížení ceny 

 
Mgr. Grambličková 

− problém je v tom, že se jedná o veřejné prostranství a takových prostranství je v Přerově 
poměrně velké množství  

− vyčetla, že je tam předkupní právo, takže buď se ho vzdají nebo se to bude muset koupit, 
protože ten majitel s tím nemůže nijak nakládat 

 
p. Laga 

− tento problém je i v místních částech, byl by velice opatrný, abychom takové pozemky dnes 
vykupovali 

 
Mgr. Hrubá– pověřená řízením Odboru právního 

− upozornila na skutečnost, že jeden z těch pozemků je dotčen plánovanou stavbou cyklostezky 
Želatovská – zde se bude muset usilovat o výkup za každou cenu, pokud se plánuje stezka 
vybudovat 

− ostatní pozemky pro cyklostezku byly také v ZM schváleny k výkupu za cenu 650,- Kč/m² 
 
Hlasování: 15 pro, 4 proti, 9 se zdrželo, 5 nehlasovalo 
 
Mgr. Kulíšek 

− upozornil, že mačkal hlasovací zařízení a neobjevilo se to 
− hlasování prohlásil za zmateční a proto hlasovali znovu 

 
Hlasování o tom, zda jej může Mgr. Kulíšek prohlásit za zmatečné: 22 pro, 7 proti, 1 se zdržel, 3 
nehlasovali 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− za tuto cenu vykupovali pozemky na cyklostezku směrem do Želatovic – požádal zastupitele 
pokud by to podpořili 

− koordinoval schůzku -  pan starosta ze Želatovic připravuje 1. etapu, která by se snad měla 
realizovat v letošním roce, takže část od katastru města Přerova až po kruhový objezd na ul. 
Želatovská by se měla realizovat městem Přerov a pokud nebudou vykoupeny pozemky, tak 
nikdy se nemůže začít stavět a žádat o dotaci 

 
Opětovné hlasování o předloženém návrhu: 18 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 11 nehlasovalo 
 
Mgr. Puchalský 

− jelikož situace začala být neudržitelná, nejednali konstruktivně a věcně doporučil vyhlásit 30 
minutovou přestávku a poté pokud to nepůjde dál doporučil jednání odložit 

− tento způsob přípravy reflektuje to, co říkal na začátku – RM není připravená, materiály 
neznáte, nejste připraveni s nimi věcně diskutovat, tak proč by se měli za těchto okolností 
scházet – nechápe to – je to panoptikální 
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p. Laga 
− je skutečnost, že se nepřipravili na jednání ZM, protože věděli, že paní Havlíčková zde nebude 
− když mohl diskutovat pan primátor, tak jako zastupitelé jsou si všichni rovni a do diskuse se 

přihlásili i oni a bohužel jim nebylo umožněno – ani technická připomínka 
− předsedající (Mgr. Kulíšek) to vede velice zmateně a nesystémově 

 
Mgr. Kulíšek 

− zopakoval, že pan primátor je předkladatelem těchto materiálů a může vystupovat kolikrát 
chce i mimo rozpravu 

− diskuse byla ukončena, ale předkladatel může materiál okomentovat kdykoliv 
 

185/6/3/2011 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerova - pozemku  p.č. 1003/1 v k.ú. Újezdec u Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod   pozemku p.č. 1003/1 orná  
půda   o výměře 732 m2   v  k.ú. Újezdec Přerova  z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového 
fondu České republiky, IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3,  do vlastnictví 
statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

 
Diskuse: 
p. Passinger 

− upozornil, že zde pan Puchalský dal nějaký návrh a vůbec se o tom nehlasovalo, úplně se to 
přešlo 

 
Hlasování o návrhu Mgr. Puchalského (přestávka 30 minut): 14 pro, 10 proti, 5 se zdrželo, 4 
nehlasovali – NEPROŠLO 
 
Hlasování o předloženém materiálu: 28 pro, 5 nehlasovalo 

 

186/6/3/2011 Bezúplatný převod pomníku popraveným účastníkům přerovského 
povstání do vlastnictví statutárního města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 
městem Olomouc, IČ 00299308, se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc, jako dárcem a statutárním 
městem Přerov jako obdarovaným, jejímž předmětem bude pomník popraveným účastníkům 
přerovského povstání na pozemku p.č. 631/3 v k.ú. Černovír. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

 
 
 
Diskuse: 
Mgr. Grambličková 

− není tam uvedený pozemek, týká se to zřejmě pomníku, pozemek v usnesení není a tam je 
vždycky problém právě s úpravou pozemků v případě pietních aktů – bude se toto nějakým 
způsobem řešit a jak? 
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Mgr. Hrubá– pověřená řízením Odboru právního 

− pozemek se bude řešit také následně, není ve vlastnictví statutárního města Olomouce, ale ve 
vlastnictví Lesů ČR, takže 

− původně obě nemovitosti chtěli řešit současně, nicméně schůdnější se jeví řešit zvlášť 
nemovitou památka a zvlášť pozemek 

 
p. Passinger 

− plně to podporuje, protože to jsou skuteční hrdinové města Přerova 
 
Hlasování: jednomyslně 33 pro 

 

187/6/3/2011 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemek p.č. 8/11 v k.ú. Újezdec u Přerova za pozemek p.č. 692/2          
v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu pozemku p.č. 692/2 ost. plocha o výměře 
49 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 8/11 ost. 
plocha o výměře 44 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví M.P. 
Směna pozemků bude realizována  s doplatkem rozdílu ceny směňovaných nemovitostí ve výši 2 000,- 
Kč ve prospěch statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel 

 

188/6/3/2011 Směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 388 a části pozemku p.č. 
587 oba v k.ú. Žeravice za pozemek p.č. 605 v k.ú. Žeravice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 388  trvalý travní 
porost dle geometrického plánu č. 465-17/2011 pozemek označený novým parcelním číslem 388/3      
o výměře 81 m2 a části pozemku p.č. 587 ost.pl. dle geometrického plánu č. 465-17/2011pozemek 
označený novým parcelním číslem 587/3 o výměře 69 m2 oba v k.ú. Žeravice ve vlastnictví 
statutárního města Přerova za pozemek p.č. 605 vodní plocha o výměře 151 m2 v k.ú. Žeravice          
ve vlastnictví p. P.N. s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků ve výši 17.900,- Kč ve prospěch 
statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.8.2011 

Hlasování: jednomyslně 33 pro 

 

189/6/3/2011 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 nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 4957/29 a p.č. 4957/36 v k.ú. Přerov 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 126/5/4/2011 bod 2 přijaté na 5. zasedání 

konaném dne 18.4.2011. 
 
2. schvaluje  
- bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 3445/2, ost. 
pl. o výměře 362 m2, p.č. 4933/11, ost. pl. o výměře 65 m2, p.č. 4957/23, ost. pl. o výměře 846 m2, p.č. 
4957/28, ost. pl. o výměře 193 m2, p.č. 4957/39, ost. pl. o výměře 65 m2, p.č. 5084/13, ost. pl. o 
výměře 3 601 m2, p.č. 5084/24, ost. pl. o výměře 20 m2, vše v k.ú. Přerov, do majetku Olomouckého 
kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ 60609460; 
 
- bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 4957/29, 
ost. pl. o výměře 1 m2 a p.č. 4957/36, ost. pl. o výměře 9 m2, oba v k.ú. Přerov, z majetku 
Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ 60609460. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

Hlasování: jednomyslně 33 pro 

 

190/6/3/2011 Vzdání se předkupního práva statutárního města Přerova podle ust. § 
101 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k částem 
pozemků p.č. 6772/1 a p.č. 6773/1 a v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva statutárního města 
Přerova podle ust. § 101 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k části pozemku p.č. 6772/1 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 5359-31/2011 ze dne 6.4.2011 jako díl 
„c“ o výměře 215 m2, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, a části pozemku p.č. 6773/1 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 5359-31/2011 ze dne 6.4.2011 jako díl 
„d“ o výměře 91 m2, který je ve společném jmění manželů J.a P.R. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.7.2011 

Diskuse:  
Mgr. Puchalský 

− pan primátor by měl říct, že se jedná o jeho rodinu a že by se měl zdržet hlasování 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− paní R. je má nevlastní dcera, požádali o předkupní právo a nemyslí si, že je to střet zájmů 
− ano, manželé R.mají vztah na jeho rodinu 

 
Hlasování: 26 pro, 7 se zdrželo 

 

191/6/3/2011 Nepeněžitý vklad nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o. 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje nepeněžitý vklad nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - garáže 

bez čp/če postavené na pozemku p.č. 6577/123, pozemků p.č. 6577/1 (ostatní plocha – 
manipulační plocha) o výměře 7719 m2, p.č. 6577/119 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 
19 m2, p.č. 6577/123 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 728 m2, p.č. 6577/177 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 387 m2, p.č. 6577/183 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 87 
m2, p.č. 6577/268 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 47 m2, p.č. 6577/269 
(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 1263 m2, p.č. 6577/270 (ostatní plocha – 
manipulační plocha) o výměře 123 m2, vše v k.ú. Přerov, budovy č.p. 9 postavené na pozemku 
p.č. St.19 včetně příslušenství (stodola a chlévy) a pozemku p.č. St.19 (zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 1080 m2, vše v k.ú. Svrčov, do základního kapitálu společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, 
s tím, že na základě znaleckého posudku č. 1033/6/11 ze dne 31.3.2011 vyhotoveného 
znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem se nemovité věci započítají na vklad částkou 
9.551.000,-Kč, 

 
2. schvaluje nepeněžitý vklad movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

speciálního vozidla pro svoz komunálního odpadu MAN TGS 26.320 6X2-2 LL s nástavbou 
Haller X-2c M 21 s děleným vyklápěčem SKI-PI, teleskopického nakladače MERLO 32.6 
PLUS s příslušenstvím, nákladního automobilu skříňového Fiat Fiorino 1.3 JTD 75 – RZ 3M0 
7073 a samojízdné sekačky ISEKI SXG 22 HL – sériové číslo DF 003127, do základního 
kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 
3165/17, Přerov, s tím, že na základě znaleckých posudků č. 1023/29/10 ze dne 25.11.2010 a 
č. 1033/6/11 ze dne 31.3.2011 vyhotovených  znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem se 
movité věci započítají na vklad částkou 3.788.000,-Kč, 

 
3. schvaluje převzetí závazku statutárního města Přerova ke zvýšení vkladu statutárního města 

Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.,                
IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, o částku 13.339.000,-Kč nepeněžitým 
vkladem nemovitých věcí uvedených v bodě 1. tohoto usnesení a movitých věcí uvedených v 
bodě 2. tohoto usnesení s tím, že na základě znaleckých posudků č. 1023/29/10 ze dne 
25.11.2010 a č. 1033/6/11 ze dne 31.3.2011 vyhotovených  znalcem Ing. Vratislavem 
Dočkalíkem se nemovité věci započítají na vklad společníka částkou 9.551.000,-Kč a movité 
věci částkou 3.788.800,-Kč, 

 
4. pověřuje podpisem prohlášení statutárního města Přerova o převzetí závazků dle bodu 3. 

tohoto usnesení primátora Ing. Jiřího Lajtocha. 
 
Hlasování: 29 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval 

 

192/6/3/2011 Dispozice s nemovitým majetkem ve vlastnictví Statutárního města 
Přerova – uzavření smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 3216, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 1190/1, 
p.č. 1190/3 a p.č. 1193/15 vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výstavbě v objektu             
k bydlení č.p. 3216, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 1190/1, 
p.č. 1190/3 a p.č. 1193/15 vše v k.ú. Přerov (Jaselská 14), kterou budou upraveny spoluvlastnické 
podíly – sloučeny jednotky č. 3216/7 (bytová jednotka), jednotka č. 3216/103 (nebytová jednotka) a 
jednotka č. 3216/104 (nebytová jednotka) ve vlastnictví pana J.K. a T.K.do nebytové jednotky č. 
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3216/103. Smlouva o výstavbě bude uzavřena mezi vlastníky bytových a nebytových jednotek v 
objektu k bydlení č.p. 3216, kde Statutární město Přerov vlastní 2 bezbariérové bytové jednotky, a 
vlastníky bytové jednotky a nebytových prostor, panem J.K.a T.K. 
 
Hlasování: jednomyslně 33 pro 

 

193/6/3/2011 Dispozice s nemovitým majetkem ve vlastnictví Statutárního města 
Přerova – uzavření smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 2539, 
č.p. 2540, č.p. 2541 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výstavbě v objektu             
k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném          
na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrt II/17, 18, 19), ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.          
v platném znění, kterou budou upraveny spoluvlastnické podíly jednotek v objektu k bydlení, kdy 
nebytová jednotka č. 2539/101 (bývalá trafostanice), která je ve vlastnictví Statutárního města 
Přerova,  bude zrušena a tyto prostory budou převedeny do společných částí uvedeného objektu          
k bydlení jako sklepní prostory. 
 
Hlasování: jednomyslně 33 pro 

 

194/6/3/2011 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizaci Kulturní a 
informační služby města Přerova – předání movitého majetku               
k hospodaření 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 6 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 se této organizaci předává movitý majetek v celkové hodnotě 617.061,32 Kč dle 
přílohy č. 1. 
 
Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval 

 
 
PŘESTÁVKA: 15.20 – 15.40 hodin 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI  
 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 

 

195/6/4/2011 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2010 - dodatek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společnosti 
Technické služby města Přerova, s. r. o., Teplo Přerov, a. s. a Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 
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Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval 

 

196/6/4/2011 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 7/10 z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce       
z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu č. 7/10 ze dne 28. 4. 2010 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a manželi K. a L.P. jako dlužníky, jehož předmětem 
bude změna znění čl. III odst. 1 této smlouvy tak, že jeho stávající text: 
 
 „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 1145000031 a to tak, aby částku 100 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili 
nejpozději do 15. 5. 2016. 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.“ 
 
 se nahrazuje textem: 
 
„Dlužníci se zavazují platit skutečně čerpanou 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 1145000031 a to tak, aby částku 83 530,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili nejpozději 
do 15. 5. 2016. 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.“ 
 
V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 15.7.2011 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel 

 

197/6/4/2011 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 13/10 z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce z 
Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu č. 13/10 ze dne 22. 9. 2010 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a manželi J.a L.S. jako dlužníky, jehož předmětem bude 
změna znění čl. III odst. 1 této smlouvy tak, že jeho stávající text: 
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 „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 1145000037 a to tak, aby částku 230 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili 
nejpozději do 15. 9. 2016. 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.“ 
 
 se nahrazuje textem: 
 
„Dlužníci se zavazují platit skutečně čerpanou 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 1145000037 a to tak, aby částku 198 959,00 Kč s úrokem     
4 % p.a. uhradili nejpozději do 15. 9. 2016. 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.“ 
 
V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 15.7.2011 

Diskuse: 
Mgr. Puchalský – technická 

− zeptal se, jak reagovala RM 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− pokud by tam byl problém, tak by to řekl 
− samozřejmě to RM doporučuje – jak první, tak druhý materiál 

 
Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali 

 

198/6/4/2011 Dočerpání půjčky z FMB 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce z 
Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu č. 10/10 ze dne 20. 9. 2010  uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem,  jako věřitelem a manželi E. a D.M. jako dlužníky, jehož předmětem 
bude změna znění čl. II odst. 1 této smlouvy tak, že jeho stávající text: 
 
  „Věřitel se zavazuje poskytnout dlužníkům půjčku na základě žádosti ze dne 16. 06. 2010na opravu a 
modernizaci bytu č. 158/4 v objektu bydlení čp. 158, příslušnému k  části obce Přerov V - Dluhonice, 
na pozemku p.č. 806 v  k.ú. Dluhonice (v Přerově V – Dluhonicích, U rozvodny 158/2)  spočívající ve 
výměně oken ve výši Kč 100 000,-- slovy jednostotisíckorunčeských, s úrokem 4 %  p.a. a se lhůtou 
splatnosti 6 let.“ 



 26

  se nahrazuje textem: 
 
„V ěřitel se zavazuje poskytnout dlužníkům půjčku na základě žádosti ze dne 16. 06. 2010 a              
26. 04. 2011 na opravu a modernizaci bytu č. 158/4 v objektu bydlení čp. 158, příslušnému k části 
obce Přerov V - Dluhonice, na pozemku p.č. 806 v  k.ú. Dluhonice (v Přerově V – Dluhonicích,         
U rozvodny 158/2)  spočívající ve výměně oken a dveří ve výši  Kč 100 000,-- slovy 
jednostotisíckorunčeských, s úrokem 4 %  p.a. a se lhůtou splatnosti 
6 let.“ 
 
 
V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 15.7.2011 

Hlasování: jednomyslně 33 pro 

 

199/6/4/2011 Obecně závazná vyhláška č..../2011, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 5/2008, o trvalém označování psů, ve znění Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2010 a Obecně závazné vyhlášky č. 9/2010 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2011, 
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, o trvalém označování psů, ve znění 
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 a Obecně závazné vyhlášky č. 9/2010. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.6.2011 

Hlasování: jednomyslně 33 hlasy 

 

200/6/4/2011 Rozpočtové opatření č. 8 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a 
závazných ukazatelů dle přílohy č. 2. 
 
Diskuse: 
Mgr. Schenk 

− zeptal se na prostředky ve výši 50 tis. Kč, které mají být uvolněné na betlém 
− kde, proč a z jakých důvodů má být betlém umístěn? 

 
Mgr. Kulíšek 

− projednávali to na RM - měl by být umístěn na Horním náměstí, v době vánočních svátků 
v rámci výzdoby města 

 
Mgr. Schenk 

− každoročně je historický vánoční betlém vystavován v Korvinském domě a vystavuje ho 
Muzeum Komenského v Přerově, proto nevidí jako odůvodnitelné a efektivní, proč vytvářet 
nový betlém 

− z tohoto důvodu podal protinávrh, aby tato položka byla vyjmuta z rozpočtové tabulky na str. 
8 a aby byla efektivněji vynaložena na jinou věc 
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Mgr. Kulíšek 
− jedná se o venkovní betlém, jako součást výzdoby města Přerova v době vánočních svátků 
− betlém je i v kostele, proto by třeba nemusel být v Korvínském domě 

 
Mgr. Netopilová 

− zeptala se na akci Mateřídouška bez bariér – jde o posílení rozpočtu o 452 700,-Kč – účelová 
neinvestiční dotace – chtěla vědět ,o co konkrétně se jedná, jelikož měla za to, že tato škola je 
již bez bariér 

 
Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru školství 

− jedná se o projekt, který si škola zadala na Ministerstvo školství, projekt je dotovaný a spočívá 
v podpoře speciálního pedagoga, tvorbě učebních pomůcek apod. 

− je to dotace, kterou obdrželi od Ministerstva školství 
 
pí Jandová 

− zeptala se na částku 354 tis.Kč – posílení příspěvku KISu na zabezpečení oslav 755 let od 
povýšení na město 

− kolik je celá částka na zabezpečení těch oslav a jaké akce ty oslavy zahrnují? 
− možná by se mělo začít uvažovat a trochu šetřit 

 
p. Neuls – ředitel KIS 

− rozpočet, který byl schválen pro letošní rok neuvažoval o oslavách 755 let a program, který je 
připravován na 5.- 7.8.2011 by se měl odehrát v rámci Svatovavřineckých hodů a vychází 
především z domácích souborů a účinkujících 

 
pí Jandová 

− zeptala se jaká je celková částka na celé oslavy? 
 
p. Neuls – ředitel KIS 

− celková částka s navýšením je zhruba 790 tis. Kč – je to částka předběžná 
 
Mgr. Krákorová Pajůrková 

− navázala na Mgr. Schenka, jelikož chtěla říct podstatnou věc, než budou hlasovat – Muzeum 
Komenského v Přerově každoročně vystavuje sice betlém, nicméně je to v rámci výstavní 
činnosti a je za poplatek – v tom je ten velký rozdíl, protože betlém, který chce město získat, 
tak bude vystavovat bezplatně pro veřejnost 

 
Mgr. Netopilová 

− chtěla se zeptat, že Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření – finanční prostředky 
jsou určeny na terénní programy, dotace bude účelově zapojena do rozpočtu a finanční 
prostředky budou použity na odstupné pro zaměstnance v souvislosti s připravovanými 
organizačními změnami – požádala o vysvětlení 

 
Ing. Bakalík – tajemník MMPr 

− v souvislosti s organizačními změnami tak dochází i k tomuto finančnímu nároku, se kterým 
se původně nepočítalo – je to na odstupné 

 
Mgr. Netopilová 

− peníze na terénní programy se tedy dávají jinam – nebudou chybět? 
 
Ing. Bakalík – tajemník MMPr 

− odstupné se vyplatit musí – jednak podle zákona, jednak podle kolektivní smlouvy 
− myslí si, že kvalita terénních programů neutrpí, protože i v tomto případě se musí najít 

finanční prostředky na udržení této aktivity 
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pí Sedláčková – vedoucí Odboru finančního 
− v souvislosti s tvorbou rozpočtu bylo částečně počítáno s výdaji na tuto oblast a počítalo se, že 

pokud by nebyla transformace a nevyplácelo se odstupné, že by tato částka byla vrácena 
zpátky do rozpočtu – konkrétně na odstupné v rozpočtu nebylo počítáno vůbec 

− v příštích letech by se tato částka měla ušetřit 
 
Mgr. Puchalský 

− nechápe, proč se omezují programy, které mají svůj dlouhodobý cíl a efekt a už vůbec 
nechápe, že na odstupné se nepočítá s těmi penězi, které jdou na oslavy dvoudenní, stačily by 
skromně jednodenní 

− příměr paní Krákorové Pajůrkové kulhá  
− to plýtvání se už nedá poslouchat 
− snažíte se čerpat jenom prostředky na hry a chléb žádný, odpovědnost žádná – tak nelze město 

řídit 
 
Občan – p. Vyhlídka 

− přiklonil se k tomu, co říkal pan Schenk, aby se začalo šetřit 
− hodně je navštěvovaný živý betlém v zemědělské škole, tak proč by měl být další na Horním 

náměstí 
 
Mgr. Schenk – technická 

− na adresu paní Krákorové Pajůrkové – ona jako bývalá zaměstnankyně Muzea Komenského 
měla vždy přístup zdarma 

 
Mgr. Puchalský 

− on je všemi deseti pro kluziště, pro horolezecké stěny, pro cyklistické stezky, ale je velmi 
despektní nad tím, co považují za rozvoj města, což rozvoj není 

 
Mgr. Kulíšek 

− neřekl, že považuje betlém za rozvoj města, řekl že je to součást oslav 
 
p. Laga 

− dotaz – prověrka zadávání a realizace veřejných zakázek za 594 tis. Kč – jestli je to pro 
Kancelář tajemníka nebo jestli si nejsme jistí jak jsme zadávali a budeme shánět firmu, která 
to bude za nemalý peníz prověřovat 

 
Mgr. Kulíšek 

− projednávali to na RM, je to částka, za kterou by stál audit od renomované firmy, která by 
udělala audit na zadávání, realizaci a průběh veřejných zakázek, kde by bylo aspoň jasno jak 
tyto věci probíhají, kde se dělá chyba, popřípadě se z toho mohou poučit do budoucna, proto 
s touto firmou jednali a požádali je o forezní audit na zadávání a průběh veřejných zakázek 

 
Ing. Bakalík – tajemník MMPr 

− již to řekl pan náměstek, je to nezávislý pohled, protože úřad disponuje kvalitou právní, 
kvalitou technickou na odboru rozvoje – odd. investic, ale je třeba si zjistit jaký je vnější 
pohled, proto tato objednávka na nezávislý audit 

− dle jeho informací takto postupují i jiná města, je to fenomén 
 
p. Laga – technická 

− které zakázky se budou auditovat? 
 
Mgr. Kulíšek 

− veřejné zakázky jako takové a samozřejmě se potom v rámci smlouvy mohou vybrat zakázky, 
které jsou problémové a které jsou třeba kritizovány opozicí 
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Mgr. Grambličková 
− slyšeli názory koaličních i opozičních zastupitelů na oslavy případně na betlém 
− betlém se jí líbí, myslí si, že v Přerově chybí 
− výročí 755 let nepovažuje za výročí – mělo by se šetřit – v tomto směru vyjádřila nesouhlas 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− jsou to standardní oslavy – 755 let je polokulaté výročí 
− oslavy jsou v běžné šíři tak, jak se organizují Svatovavřinecké hody 

 
Ing. Šlechta 

− nebylo zodpovězeno za jaké období a jakých zakázek 
− jak dopadly pokuty od ÚHOSu za domov důchodců a zimní stadion – nepočítá se 

s rozpočtovým opatřením na pokutu od ÚHOSu? 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− v materiálu jsou další požadavky na rozpočet města Přerova, prostředky zatím nebyly 
vynaloženy, RM se tím zabývala, nicméně nebyly prostředky vynaloženy – je to určitý návrh, 
který předkládal Mgr. Kulíšek 

 
Bc. Zatloukal 

− přišel s myšlenkou betlému – je vyřezávaný učni – řezbáři z Tovačova, myslí si, že jsou to 
účelně vynaložené prostředky 

 
Mgr. Kulíšek 

− nechal hlasovat o protinávrhu Mgr. Schenka 
 
pí Sedláčková – vedoucí Odboru finančního 

− upozornila, že pokud by se hlasovalo o protinávrhu tzn. vypustit těch 50 tis.Kč, současně by se 
musel upravit závazný ukazatel rozpočtu –příloha č. 2 tj. KIS – snížit o 50 tis.Kč 

 
Hlasování o protinávrhu Mgr. Schenka: 5 pro, 16 proti, 11 se zdrželo, 1 nehlasoval- NEPROŠLO 
 
Hlasování o předloženém návrhu: 25 pro, 1 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval  

 

201/6/4/2011 Rozpočtové opatření č. 8 - dodatek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1, 
 
2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 3, a to za 

splnění podmínky podle čl. IV. odst. 3 kupní smlouvy uzavřené dne 3.9.2010 ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 2.3.2011 mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a společností KARAT 
Software a. s., se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 25352687 jako kupujícím pro podání 
návrhu na vklad vlastnického práva u příslušného katastrálního úřadu, tj. za podmínky připsání 
kupní ceny v plné výši na účet prodávajícího. 

 
Diskuse: 
Mgr. Grambličková 

− poznačila si dva body – k tomu prvému jí asi nikdo neodpoví, proto požádala písemnou 
odpověď - odbor rozvoje žádá o posílení rozpočtu o 300 tis.Kč na projektovou dokumentaci 
radnice na Horním náměstí – tato záležitost se řešila již za pana Valoucha – je to dlouhodobý 
proces, zajímalo by jí – kolik prostředků se do tohoto projektu již vložilo – celkově za 
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posledních 8 let, protože si myslí, že těch studií a projektových dokumentací je už tolik, že by 
se ta radnice za to mohla pomalu postavit 

− proto by jí zajímalo celkové množství finančních prostředků vložených do případného 
přestěhování radnice nebo výstavby radnice – týká se to také nám. TGM – požádala o 
písemnou odpověď 

− dále měla dotaz k částce, kterou žádal odbor majetku – je to částka 502 tis.Kč na odtahy 
vozidel a likvidaci těchto vozidel – požádala o vysvětlení jak by to mělo být – jinak by dala 
návrh na pozastavení a nalezení firmy, která by to dělala tak, aby tento proces byl 
samofinancovatelný  

 
Ing. Koněvalík – ředitel TSMPr s r.o. 

− svým způsobem je to samofinancovatelné, těm lidem, kterým se auto odtáhne, to městu 
zaplatí, ale bohužel tam zůstalo z loňského roku 18 automobilů, které se odtáhly a nemají 
svého vlastníka – takže je to cena za odtah a uskladnění za rok v TSMPr s r.o. 

 
Mgr. Grambličková 

− není to riziko podnikání společnosti s ručením omezeným? 
 
Ing. Koněvalík – ředitel TSMPr s r.o. 

− tuto službu si objednalo město Přerov u TSMPr s r.o. – s auty nakládat nemohou – auta se po 
půl roce pravděpodobně stanou majetkem města a to s nimi musí nějak naložit 

 
Ing. Čajka – vedoucí odboru majetku 

− doplnil pana ředitele – jedná se o osobní automobily, ke kterým se jejich provozovatelé nebo 
vlastníci už vůbec nehlásí 

− tito lidé automobily odkládají na městská parkoviště, ke komunikacím, kde je povoleno 
parkovat a město je odtáhnout nemůže, pouze může odtáhnout auta, která mají charakter vraku 
– tudíž tam mohou parkovat jak dlouho chtějí 

− technické služby při provádění blokového čištění , kdy tato auta tvoří překážku, mají právní 
důvod je odtáhnout – tuto službu si objednává vlastník komunikace a to je město Přerov, takže 
musí zaplatit finanční prostředky za odtah vozidel asi za 1700,- Kč za jeden odtah 

− naši právníci navrhli řešení, že tato vozidla bereme jako nalezené, ze zákona musí být půl roku 
uložené – jsou uložené na TSMPr s r.o., aby nebylo rozkradené – za toto uložení se platí, a 
nalezli způsob, jak to likvidovat, že RM rozhodne o ekologické likvidaci – i s tím je problém, 
protože firmy, které se tím zabývají, tak požadují čestné prohlášení o vlastnictví vozidla a 
nebo požadují technický průkaz 

− může se předpokládat, že takovýchto vozidel může být ročně 50 – 100 
 
Mgr. Grambličková - technická 

− něco je tedy špatně – když se řešila odtahová služba v Přerově, tak určitě neočekávali, že to 
město bude stát půl milionu ročně 

− navrhla zkusit se na to podívat, protože nemůže být přeci cílem města platit za občany 
likvidaci jejich vozidel 

 
Mgr. Kulíšek 

− nicméně si myslí, že je dobře, že se tato vozidla stahují z ulic města, že uvolňují parkovací 
prostory a některé vraky hyzdí město 

 
pí Jandová 

− má dva protinávrhy a požádala hlasovat o každém zvlášť 
− první protinávrh je vyřadit z položek úpravy rozpočtu – projektová dokumentace – radnice-

Horní náměstí – jelikož se zúčastnila veřejného projednávání, které pořádal Mgr. Kulíšek a 
autoři TGM – toto projednávání ji nepřesvědčilo o vhodnosti přesunu radnice na Horní 
náměstí, myslí si , že celá záležitost vůbec není dořešena do konce 
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− navíc se hodlá investovat na TGM 1 dalších 500 tis. Kč na stavební úpravy dvorního traktu 
městské policie 

− je to nepromyšlená a nepřehledná situace a proto by navrhovala tuto položku vyloučit z těchto 
úprav rozpočtu 

− další rozpočtové opatření – posílení provozu letní scény – akce v areálu přerovského zámku – 
o 288 tis.Kč – na základě minulého příspěvku pana ředitele Neulse si spočítala, že oslavy na 3 
dny budou stát 800 tis.Kč – myslí si, že by měli šetřit 

− pokud se při minulém hlasování schválilo posílení oslav o 354 tis.Kč, tak by se z tohoto měl 
pokrýt i nový areál přerovského zámku – letní scénu – takže to je druhý protinávrh – vyloučit 
288 tis.Kč – posílení provozu letní scény 

− tzn. zbude tam 79 tis.Kč na KIS – v souvislosti s tím by upozornila zastupitele, že kulturní 
složka grantového programu měla částku na celý rok 320 tis.Kč a zde se chce utratit na 
oslavách 800 tis.Kč za 3 dny 

 
Mgr. Puchalský 

− připojil se k pí Jandové, protože není žádný důvod teď urychleně směřovat radnici na Horní 
náměstí 

− to, co slyšeli na projednávání tzv. revitalizace jihozápadní části TGM, kde nebyl přítomen 
téměř nikdo z občanů a ze zastupitelů, tady bylo vidět, jaký je zájem, jak je celá věc 
publikována – se osobně domnívá, že je nezbytně nutné věnovat pozornost spíše občanskému 
rozměru tohoto problému a možná se pokusit po dohodě politických stran o vyvolání 
referenda – vtáhnout do problému radnice občany 

− domnívá se, že v důvodové zprávě je zamlčena podstatná věc – snaha rozvinout cizím 
externím investorem území jihozápadní strany TGM – to je velmi špatný počin 

− domnívá se, že jsou povinni se s občany poradit, kde by měla být radnice 
 
Hlasování o 1. protinávrhu pí Jandové (vyřadit položku radnice-Horní náměstí): 8 pro, 11 proti, 11 
se zdrželo, 3 nehlasovali - NEPROŠLO 
 
Hlasování o 2. protinávrhu pí Jandové (vyřadit z rozpočtu 288 tis.Kč-provoz letní scény): 8 pro, 10 
proti, 15 se zdrželo - NEPROŠLO 
 
Hlasování o předloženém návrhu: 24 pro, 5 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval 

 

202/6/4/2011 Rozpočtové opatření č. 8 – dodatek č. 2 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

1032 2111 7  Příjmy z poskytování služeb 
 a výrobků (těžba dřeva) 

2 000,0 + 297,0 2 297,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   7  Silnice 4 101,0 * + 297,0 4 398,0 
  5171    Opravy a udržování   + 297,0   

 * počáteční stav navazuje na jiný materiál 
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Hlasování: 29 pro, 4 se zdrželi 

 

203/6/4/2011 Rozpočtové opatření – investiční akce 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení č. 138/5/6/2011 přijaté na 5. jednání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 

18. 4. 2011, 
 
2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2. 
 
Diskuse: 
pí Jandová 

− v nadpise Městského domu je kavárna, šatny – statické zajištění – zeptala se, jestli to obsahuje 
i úpravy kavárny, když je to v nadpise? 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− neobsahuje, tato akce se týká vyloženě šaten 
− na název upozorňoval odbor rozvoje a Mgr. Kulíška, aby se název upravil na konkrétní akci, 

bylo to obecně – z rozpočtu některé prostředky přechází z r. 2010, zbylá část byla doplněna a 
tato stavba v objemu 15 mil.Kč. Budou realizovány nové šatny v prostorách dvorního traktu 
na nám. TGM 8 

 
pí Jandová 

− požádala o úpravu textu před hlasováním 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− jedná se o šatny, název přecházel z minulého roku 
 
Mgr. Kulíšek 

− už to zde zaznělo, je to proto, že ve všech tabulkách a materiálech je tato akce takto nazvána 
 
Ing. Gala – vedoucí Odboru rozvoje 

− pokud bude vůle ZM, tak kavárna se může škrtnout, protože finanční prostředky na kavárnu 
stačit nebudou, nicméně když to vezme do programu regenerace a revitalizace MD, tak jeden 
z prvních úkolů je realizace kavárny 

− samozřejmě zatím neví, za kolik budou šatny – mají dokončenou projektovou dokumentaci, 
takže by se mohly dělat práce z kavárny, ale může se nechat název – Městský dům – šatny – 
statické zajištění 

 
primátor Ing Lajtoch 

− jedná se o šatny, proto navrhuje název – Městský dům – šatny – vše ostatní škrtnout, tzn. 
vypustit statické zajištění, protože to vše je již hotovo 

 
Ing. Gala – vedoucí Odboru rozvoje 

− statické zajištění je již provedeno a v názvu zůstat může  
 
pí Sedláčková – vedoucí Odboru finančního 

− pokud by se škrtlo statické zajištění objektu, tak by se to muselo dát na dvě části, protože to 
statické zajištění v letošním roce proběhlo a zaplatilo se, takže ta částka je včetně toho – 
původní rozpočet tam už byl 
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Mgr. Grambličková 
− připomenula situaci před rokem, kdy řešila MD a šatny v MD – tenkrát s architektem 

Lukášem našli provizorní řešení šaten, které bylo se vešlo do částky asi půl milionu Kč – toto 
provizorium mohlo klidně trvat 5, 10 let a možná i déle 

− je škoda, že tenkrát nešli do této jednodušší situace – proč se tedy od toho upustilo? 
 
Mgr. Kulíšek 

− je zde pracovní skupina na regeneraci MD a shodli se na tom – i v ZM byl tento materiál – že 
se bude pracovat v budoucích letech na tom, aby se MD opravil a shodli se na tom, že v rámci 
MD se zrevitalizuje i TGM 8, ke kterému patří i dvorní trakt – pracovní skupina se domluvila 
na tom, že se spraví dvorní trakt jako šatny, což je řešení navždycky 

 
Ing. Gala – vedoucí Odboru rozvoje 

− celý ucelený postup byl představen RM – dochází tam k vývoji názorům, dokumentace se 
dělá na základě dalších analýz, které dělal p.architekt Lukáš – nastával tam problém 
s únikovými východy 

 
pí Jandová – technická 

− chtěla jen vypustit slovo „kavárna“, nemá nic proti šatnám a statice 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− MD potřebuje seriozní zázemí pro velké soubory  
− Pan Ing. arch. Lukáš přišel po 14 dnech s novým návrhem řešení, tehdy pracovní skupina 

tento návrh doporučila, poté vytvořili nový pracovní tým a v první fázi diskutovali o tom, zda 
zachovat či ne TGM 8 – jednomyslně ze všech politických stran pracovní tým doporučil 
zachovat TGM 8 a následně se pokračovalo se zpracováním projektové dokumentace 

 
Mgr. Puchalský - technická 

− navrhl ukončit diskusi 
 
Hlasování o pozměňujícím návrhu pí Jandové (vypustit v názvu slovo „kavárna“): 26 pro, 3 se 
zdrželi, 4 nehlasovali 
 
Mgr. Puchalský – technická 

− zaregistroval, že hlasovali o protinávrhu pí Jandové 
 

Mgr. Kulíšek 
− protože není přesvědčen o tom, co říká 
− dával hlasovat o celém usnesení a v textu se vypouští slovo „kavárna“ – toto hlasování 

prohlásil za zmateční – nerad by se setkal s tím, že za nějakou dobu toto hlasování bude 
zpochybňováno a proto se nic nestane, když se bude znovu hlasovat – vypustit z textu slovo 
„kavárna“ 

 
Opětovné hlasování o pozměňujícím návrhu pí Jandové (vypustit v názvu slovo „kavárna“): 26 
pro, 1 se zdržel, 6 nehlasovalo 
 
Hlasování o celém materiálu: 32 pro, 1 se zdržel 

 

204/6/4/2011 Rozpočtová opatření – převody finančních prostředků v souvislosti se 
změnou organizační struktury 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí , že konečné úpravy závazných ukazatelů v souvislosti se změnou 
organizační struktury Magistrátu města Přerova budou předloženy ke schválení nejpozději       
v září 2011, 

 
2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1. 
 
Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel 

 

205/6/4/2011 Souhlas s postoupením pohledávky za statutárním městem Přerov 
vzniklé na základě smlouvy o úvěru ve výši 300 mil. Kč 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání souhlasí s postoupením 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 společnosti Česká spořitelna, a. 
s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00  Praha 4, IČ 45244782, a to za podmínky uzavření 
dohody mezi Českou spořitelnou, a. s. a Dexia Kommunalkredit Bank AG. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

 
Diskuse: 
Ing. Machát 

− zeptal se, zda se budou měnit specifické podmínky úvěru, když přejde úvěr z jedné banky na 
druhou – jestli bude zachován smluvní vztah nebo jestli dojde k přeúvěrování a stanovení 
jiných specifických podmínek 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− podmínky měly zůstat totožné, nic by se nemělo měnit a dokonce by měla být zvýhodněna 
úroková sazba 

 
pí Sedláčková – vedoucí Odboru finančního  

− Česká spořitelna následně garantuje snížení úrokové sazby, takže by se ušetřilo 1 200 tis. Kč 
 
p. Laga 

− Česká spořitelna patří k těm, která má jedny z nejdražších poplatků – tak se zeptal, že když 
ušetříme 1 200 tis.Kč, tak kolik to bude dělat na poplatcích? Jestli na poplatcích nezaplatíme 
podstatně víc? 

 
pí Sedláčková – vedoucí Odboru finančního  

− všechny ostatní podmínky by měly být dodrženy tzn. i včetně poplatků za vedení účtů 
 
Mgr. Puchalský 

− pokud nebude mít na stole obě smlouvy jak s Dexií, tak s Českou spořitelnou, tak nemůže – to 
co se zde říká – akceptovat, nemůže to vzít za vážné a zároveň to nedoporučuje i ostatním 
zastupitelům 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− Česká spořitelna se k tomu postavila takto a proto to doporučují 
 
pí Sedláčková – vedoucí Odboru finančního  

− zde je nabídka, že se to zlevní o 1 200 tis.Kč a z důvodu hospodárnosti je jim předkládán tento 
materiál 
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Mgr. Puchalský 
− chtěl by tuto nabídku vidět písemně, je k dispozici? Proč ji zastupitelé nemají na stole? 

 
pí Sedláčková – vedoucí Odboru finančního  

− má zde tuto nabídku České spořitelny písemně – mohou se podívat – je to u ní k nahlédnutí 
 
Občan – p. Vyhlídka 

− jestli tomu rozumí, tak město bude dlužníkem České spořitelny za výhodnější podmínky 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− úvěr je u Dexii – ta chce končit zde na východním trhu a proto prodává tyto produkty bankám, 
které jsou zde na území ČR – stejný úvěr má i město Chomutov 

 
Bc. Zatloukal 

− upozornil všechny přítomné i občany jestli to neví, tak všichni vedoucí jsou půl hodiny před 
zahájením ZM k dispozici a tyto případné dotazy jsou samozřejmě ochotni s nimi diskutovat 

 
Ing Machát 

− doporučil, aby tento úvěr převedli z peněžního ústavu, který končí na východních trzích, 
protože kromě úvěrové smlouvy se jistě město zavázalo k plnění nějakých obecných 
úvěrových podmínek 

 
Mgr. Puchalský – technická 

− nechápe, proč k písemnému materiálu nebyl dokument od České spořitelny a Česká spořitelna 
je v rakouských rukách nikoliv v českých 

 
Hlasování: 28 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval 

 

206/6/4/2011 Informace o hospodaření statutárního města Přerova za období leden - 
květen 2011 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření statutárního 
města Přerova za období leden - květen 2011. 
Celkové příjmy (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města Přerova 
za období leden - květen 2011 byly plněny ve výši 418 890 502,22 Kč, tj. na 42,9 % upraveného 
rozpočtu. 
Celkové výdaje (po konsolidaci dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu) statutárního města Přerova 
za období leden - květen 2011 byly čerpány ve výši 364 880 845,50 Kč, tj. na 31,2 % upraveného 
rozpočtu. 
 
Hlasování: 29 pro, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali 
 
PŘESTÁVKA: 17.00 – 17.10 hodin 

 
 
ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 

 

207/6/5/2011 Program regenerace a revitalizace domu č. p. 148, tzv. "Městského 
domu" v Přerově a Program regenerace a revitalizace bývalého 
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měšťanského domu "Lékárna U anděla strážce" na náměstí T. G. 
Masaryka č. 8 v Přerově 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Program regenerace a revitalizace domu č. p. 
148, tzv. "Městského domu" v Přerově a Program regenerace a revitalizace bývalého měšťanského 
domu "Lékárna U anděla strážce" na náměstí T. G. Masaryka č. 8 v Přerově. 
 
Diskuse: 
Ing. Pospíšilová 

− tento materiál nepodpoří, myslí si, že jako zodpovědný zastupitel by si měl přečíst stanovisko 
odboru finančního – že rozpočet statutárního města se již několik let potýká s výraznou 
disproporcí mezi možnostmi zdrojů a požadavků na výdajovou část... 

− proč bychom každý rok nemohli prohlasovat s ohledem na vývoj finančních příjmů – kolik 
vlastně uvolníme v jednotlivých letech na opravy 

 
p. Passinger 

− souhlasí s paní Pospíšilovou, ale MD je nejvýznamnější objekt v Přerově a my si nemůže říct, 
že ho nebudeme opravovat 

− okamžitě by zakázal autobusovou zastávku – doporučil by ji okamžitě přesunout  
− jednoznačně podporuje opravu MD, ale je třeba zajistit zdroje, které nebudou jen z městského 

rozpočtu 
 
Ing. Machát 

− materiál projednával Finanční výbor, který se neusnesl, nevydal k tomu stanovisko 
− z finančního pohledu se město začíná zadlužovat a proto je potřeba si říct, co je prioritou a 

MD je prioritou 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− toto je program oprav, které by se měly realizovat v čase, financování bude každý rok řešeno 
 
p. Hlavinka 

− město Přerov postupuje v těchto záležitostech koncepčně – vzpomenul programy regenerace 
přerovského zámku, parku Michalov, lagun, které bylo bez finančního krytí – postupně se 
naplňuje, dále např. program regenerace městského hřbitova – tam jsou také různé etapy – 
tento rok se nepokračuje, protože momentálně nejsou finanční prostředky 

− tak, jak je to navrženo, je správně – program by se měl takto schválit 
 
Mgr. Hluzín 

− schvaluje se program, ne způsob, jak se finančně naplní 
− TGM 8 je totální ruina a Městský dům do toho nemá daleko, pokud nechceme, aby to začalo 

padat, musíme s tím něco dělat 
 
Ing. Šlechta 

− v době, kdy byly schvalovány zmíněné projekty regenerace Michalov apod., tak město nebylo 
v tak katastrofální finanční situaci, jako je teď – z hlediska zadlužení 

 
Hlasování: 27 pro, 1 proti, 5 se zdrželo 

 

208/6/5/2011 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 



 37

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 max. 18 588,- Kč manželům V.a H.K. na vybudování domovní 
čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 311 v k.ú. Čekyně pro novostavbu rodinného domu v 
ulici Vinohrádky. 
 
Hlasování: 30 pro, 3 nehlasovali 

 

209/6/5/2011 Plánovací smlouva pro 9 RD v m.č. Vinary 

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 a firmou ROGIN Zero s.r.o., Palackého 
1498/3, 750 02 Přerov, IČ 286 18 416 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 pro novostavby 9 rodinných domů 
na pozemcích p.č. 102/33,34,46 v k.ú. Popovice u Přerova. 
 
Hlasování: 30 pro, 3 nehlasovali 

 

210/6/5/2011 Plánovací smlouva pro 16 RD "Přerovské zahrady" 

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, firmou Nemo - Development s.r.o., se 
sídlem  Kratochvílova 142/15, 750 02 Přerov 2, IČ 26828182, D.H. a Ing. M.J. na vybudování nové 
veřejné infrastruktury, nové přístupové komunikace, chodníku včetně veřejného osvětlení, prodloužení 
hlavních řadů vodovodu, kanalizace, plynovodu a prodloužení distribuční soustavy elektrické energie 
nízkého napětí včetně kompaktní trafostanice pro novostavby 16 rodinných domů na pozemcích p.č. 
2580/10-15,22-25,27-32 v k.ú. Přerov. 
 
Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasovali 

 

211/6/5/2011 Lávka přes řeku Bečvu U Tenisu - výsledek šetření 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí výsledek šetření podnětu ve věci postupu 
při zadávání zakázky "Lávka přes řeku Bečvu U Tenisu v Přerově". 
 
Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval 

 
 
ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 

 

212/6/6/2011 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Přerov 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám níže uvedených 
příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem 

• Domovní správa města Přerova, IČ: 47184728, se sídlem Přerov, Přerov I – Město,      
Blahoslavova 3 

• Sociální služby města Přerova, p.o., IČ: 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I – Město,  
Kabelíkova 14a 

• Kulturní a informační služby města Přerova, IČ: 45180512, se sídlem Přerov, Přerov I – 
Město, Kratochvílova 30 

• základní školy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
• mateřské školy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
• zařízení školního stravování dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
• Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, IČ: 70887616, se sídlem Přerov, Přerov 

I – Město, Žerotínovo nám. 36. 
 
Znění dodatků ke zřizovacím listinám těchto příspěvkových organizací je přílohou č. 2 důvodové 
zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.6.2011 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval 

 

213/6/6/2011 Předání dokončené investiční akce k  hospodaření školským 
příspěvkovým organizacím – realizace úspor energie 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k 

hospodaření uzavřenému dne 09. 05. 2011 mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Základní škola J. A. Komenského, Přerov - Předmostí, Hranická 14.  

Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Realizace úspor 
energie – ZŠ J. A. Komenského, Přerov - Předmostí“ v ceně 29.929.907,18 Kč k hospodaření 
jmenované příspěvkové organizaci. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 1.8.2011 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do 
správy uzavřenému dne 01. 08. 2007 mezi statutárním městem Přerov a subjektem Základní 
škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11.  

Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Realizace úspor 
energie – ZŠ J. A. Komenského, Přerov - Předmostí“ v ceně 5.339.686,84 Kč k hospodaření 
jmenované příspěvkové organizaci. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 1.8.2011 

3. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do 
správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a subjektem Školní jídelna  Přerov 
– Předmostí, Hranická 14.  

Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Realizace úspor 
energie – ZŠ J. A. Komenského, Přerov - Předmostí“ v ceně 3.943.536,58 Kč k  hospodaření 
jmenované příspěvkové organizaci. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 
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Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 1.8.2011 

Diskuse: 
Mgr. Puchalský 

− předmětem dodatků je jakási obecná výměra úspor energie v částce 29 mil. Kč 
− domnívá se, že pokud nebude předmětem těchto dodatků položkový rozpočet, věcná část – 

takže to nemohou schválit 
− v materiálu je předmět nejasný, neurčitý – o tom nelze hlasovat 

 
Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru školství 

− jedná se o standardní záležitost, předává se zateplení objektu Hranická 14, vzhledem k tomu, 
že v tomto objektu sídlí 3 příspěvkové organizace, tak celkovou cenu zateplovací akce 
rozdělili poměrem v závislosti na výměře, která z těch příspěvkových organizací užívá, cena 
v dodatku je uvedena z důvodu, aby se promítla do účetnictví  

 
Mgr. Puchalský – technická 

− ptal se, proč v předmětech smlouvy není přesně uvedeno, co se předává 
 
Mgr. Hluzín 

− jsou to finanční náklady a ty se musí dostat do účetnictví příspěvkových organizací 
 
Hlasování: 27 pro, 2 se zdrželi, 4 nehlasovali 

 

214/6/6/2011 Městská knihovna v Přerově - bezúplatný převod movitého majetku  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod movité věci z majetku 
statutárního města Přerova – informačního kiosku do majetku Městské knihovny v Přerově, 
příspěvkové organizace, IČ: 70887616, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Žerotínovo nám. 36. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.6.2011 

Hlasování: 31 pro, 3 nehlasovali 

 

215/6/6/2011 AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR - záměr účelové dotace 

 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I. 
schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč subjektu AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR, 
IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na ozvučení areálu závodiště Přerovské rokle v roce 
2011. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: rok 2011 

VARIANTA  II.  
neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč subjektu AUTO KLUB P ŘEROV - město 
v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na ozvučení areálu závodiště Přerovské rokle 
v roce 2011. 
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Diskuse: 
Ing. Machát 

− materiál projednávali na Finančním výboru dne 14.6.2011 a doporučili variantu č. II 
 
Hlasování o variantě II, kterou doporu čil předkladatel Mgr. Hluzín: 28 pro, 5 se zdrželo 

 

216/6/6/2011 Sdružení přátel průmyslové školy v Přerově - záměr účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I. 
schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč subjektu Sdružení přátel průmyslové školy v 
Přerově, IČ: 70864021, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, pro studenty třídy S3 Střední průmyslové 
školy, Přerov, Havlíčkova 2 na náklady spojené s jejich účastí ve vzdělávací soutěži „F1 ve školách“ v 
roce 2011. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: rok 2011 

VARIANTA  II.  
 
neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč subjektu Sdružení přátel průmyslové 
školy v Přerově, IČ: 70864021, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, pro studenty třídy S3 Střední 
průmyslové školy, Přerov, Havlíčkova 2 na náklady spojené s jejich účastí ve vzdělávací soutěži „F1 
ve školách“ v roce 2011. 
 
Diskuse: 
Ing. Machát 

− rovněž Finanční výbor doporučil variantu II 
 
Hlasování o variantě II, kterou doporu čil předkladatel Mgr. Hluzín: 25 pro, 7 se zdrželo, 1 
nehlasoval 

 

217/6/6/2011 TJ SPARTAK PŘEROV - záměr účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I.  
schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 
00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na náklady spojené s účastí družstva žen kuželkářského 
oddílu v Evropském poháru konaném v měsíci říjnu 2011 v italském Bolzánu. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: rok 2011 

VARIANTA  II. 
neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 
00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na náklady spojené s účastí družstva žen kuželkářského 
oddílu v Evropském poháru konaném v měsíci říjnu 2011 v italském Bolzánu. 
 
Diskuse: 
Ing. Machát 

− rovněž doporučili na Finančním výboru variantu II 
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Ing. Symerský 
− letošní liga byla pro kuželkářky, které hrají národní ligu, mimořádně úspěšná 
− byl by rád, kdyby přerovským kuželkářkám vyjádřili podporu a dík za výbornou reprezentaci 

našeho města tím, že schválí variantu I 
 
p.Hlavinka 

− upozornil, že tato žádost je o něco jiná než ty ostatní – je to účelová dotace někomu, kdo už 
uspěl, kdo má výsledky a kdo Přerov reprezentuje 

 
Hlasování o variantě I, kterou navrhl Ing. Symerský: 20 pro, 3 proti, 8 se zdrželo, 2 nehlasovali 
 

 

218/6/6/2011 Věra Lakomá - záměr účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I. 
schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč paní Věře Lakomé, IČ: 65144465, místo   
podnikání: Přerov - Přerov I - Město, Seifertova 437/12, na náklady spojené s  účastí klubu HIT 
Cheerleaders na Mistrovství České republiky konaném v Praze dne 14. 05. 2011. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: rok 2011 

VARIANTA  II.  
 
neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč paní Věře Lakomé, IČ: 65144465, místo   
podnikání: Přerov - Přerov I - Město, Seifertova 437/12, na náklady spojené s  účastí klubu HIT 
Cheerleaders na Mistrovství České republiky konaném v Praze dne 14. 05. 2011. 
 
Diskuse: 
Ing. Machát 

− Finanční výbor opět podpořil variantu II 
 
Hlasování o variantě II. kterou doporu čil předkladatel Mgr. Hluzín: 22 pro, 10 se zdrželo, 1 
nehlasoval 

 

219/6/6/2011 Veslařský klub Přerov - záměr účelové dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I.  
 
schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč subjektu Veslařský klub Přerov, IČ: 
64601749, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na pořádání Českého poháru ve veslování na trenažérech 
konané v Přerově v listopadu roku 2011. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: rok 2011 

VARIANTA  II. 
neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč subjektu Veslařský klub Přerov, IČ: 
64601749, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na pořádání Českého poháru ve veslování na trenažérech 
konané v Přerově v listopadu roku 2011. 
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Diskuse: 
p. Passinger 

− navrhuje variantu I - veslařský klub trpí tím, že se opravuje Tyršův most a proto musí trénovat 
na trenažérech a je to opět reprezentace města 

 
Mgr. Netopilová 

− podpořila p. Passingera – zdržuje se hlasování v těchto záležitostech, protože na jedné straně 
dává město hrůzu peněz – na tenis, na volejbal atd., na druhé straně tady ty poměrně malé 
částky zůstávají bez odezvy, navíc si myslí, že veslování má v Přerově zvuk 

 
Mgr. Grambličková 

− pokud má informace, tak získali veslaři i 15 tis. Kč z krajské dotace, čekali větší částku a 
proto se obrátili na město Přerov 

 
Ing. Machát 

− na Finančním výboru opět podpořili variantu č. II 
 
p. Hlavinka 

− podpořil také variantu I, protože to trochu souvisí s Tyršovým mostem 
 
Hlasování o variantě I, kterou navrhl p. Passinger: 22 pro, 3 proti, 6 se zdrželo, 2 nehlasovali 
 

 
 
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 

 

220/6/7/2011 Uzavření smlouvy o dotaci s organizací ALFA HANDICAP - Sdružení 
občanů  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje poskytnutí dotace ve výši 110 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se 
zdravotním postižením přerovského regionu, IČ: 26602156, se sídlem Přerov, nám. Svobody 4 
dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.9.2011 

2.  schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 

PAR  POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 
 

3599 
 
 

3599 
 

 
 

6312 
 
 

6313 
 

15 
 
 
 
 
 
 

Grantový program v oblasti sociální a 
zdravotnictví 
Investiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům - fyzické 
osoby 
Investiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům - právnické 

720,0 * 
 
 
 
 
 
 

- 110,0  
 

- 7,5 
 
 

- 70,0 
 

610,0 
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4349 

 
4351 

 
5222 

 
 
 

5222 

 
 
 

15 

osoby 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením 
Osobní asistence, pečovatelská služba 
a podpora samostatného bydlení 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením 

 
 
 

0,0 

 
- 32,5 

 
+110,0 

 
+110,0 

 
 

 
 
 

110,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval 
 

 

221/6/7/2011 Uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové dotace - Oblastní 
charita Červený Kostelec 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 15 000,- Kč 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. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.7.2011 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

 
 

3599 

 
 

6312 

15 
 
 

Grantový program v sociální 
oblasti a zdravotnictví 
Investiční transfery nefinančím 
podnikatelským subjektům-
fyzickým osobám 
 

735,0 
 
 

- 15,0 
 

- 15,0 

720,0 
 
 

4359  
 

5223 

15 Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální péče  
Neinvestiční transfery církvím a 
náboženským společnostem 

0,0 + 15,0 
 

+ 15,0 

15,0 

 
Hlasování: jednomyslně 33 pro 
 

 

222/6/7/2011 II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově pro 
období let 2011 - 2015 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
pro ve městě Přerově pro období let 2011-2015. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval 
 

 
 
RŮZNÉ 

 

223/6/8/2011 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města   Přerova   –      
bytu č.  2487/6 v domě č. p. 2485, 2486, 2487 a 2488 , bytu č. 2464/5 a 
bytu č. 2465/6 v domě č. p. 2464, 2465, 2466 a 2467, bytu č. 629/3          
v domě č.p. 629, bytu č. 2784/5 v domě č.p. 2784, všechny byty v obci 
Přerov  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2487/6 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, p.č. 5734/15, p.č. 5734/16 a 
p.č. 5734/17 zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu 5089/166385 na společných částech 
domu a příslušného spoluvlastnického podílu 5089/166385  na 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, p.č. 5734/17 zast. pl. o výměře 167 m² v    k. ú.  Přerov, obci Přerov, do vlastnictví 
paní L.F. za kupní cenu 510 000,00 Kč, 

 
2. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2464/5 v domě č.p. 2464, 2465, 2466 a 2467 , Jižní 

čtvrť I, č. or. 9, 10, 11 a 12, Přerov, na pozemku p.č. 5736/1, p.č. 5736/2, p.č. 5736/3 a p.č. 
5736/4 zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu 489/11775 na společných částech domu a 
příslušného spoluvlastnického podílu 489/11775 na  pozemku p.č. 5736/1 zast. pl. o výměře 
154 m², p.č. 5736/2 zast. pl. o výměře 139 m², p.č. 5736/3 zast. pl. o výměře 139 m² a p.č. 
5736/4 zast. pl. o výměře 140 m²  v k. ú.   Přerov, obci Přerov, do   vlastnictví  pana P.K. za 
kupní cenu  451 000,00 Kč, 

 
3. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2465/6 v domě č.p. 2464, 2465, 2466 a 2467, Jižní 

čtvrť I, č. or. 9, 10, 11 a 12, Přerov, na pozemku p. č. 5736/1, p.č. 5736/2, p. č. 5736/3 a p.č. 
5736/4   zast.   pl.   včetně    spoluvlastnického   podílu  489/11775 na společných částech 
domu a   příslušného spoluvlastnického   podílu  489/11775    na pozemku p.č. 5736/1 zast. pl. 
o výměře 154 m², p.č. 5736/2 zast. pl. o výměře 139 m², p.č. 5736/3 zast. pl. o výměře 139 m², 
p.č.  5736/4  zast. pl. o výměře 140 m² v k. ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana J.G. za 
kupní cenu 431 000,00 Kč, 

 
4. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 629/3 v domě č.p. 629, Mervartova č.or. 7, Přerov, 

na pozemku p.č. 3457 zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu 4457/76986 na společných 
částech domu a příslušného spoluvlastnického  podílu 4457/76986 na pozemku p.č. 3457 zast. 
pl. o výměře 381 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví pana V.D. za kupní cenu         
502 000,00 Kč, 

 
5. 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 
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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 paní H.Š. za kupní cenu 
711 100,00 Kč, 

 
6. schvaluje konání  výběrového řízení  tzv. obálkovou metodou za podmínek uvedených v 

důvodové zprávě a v příloze ,  a to s termínem vyhlášení nejpozději do doby možnosti nabídky 
nejméně pěti volných bytových jednotek bez pohledávky i s pohledávkou. V případě 
výběrového řízení na úplatný převod bytové jednotky č. 2006/8 v domě č.p. 2006 v Přerově, 
nám. Svobody č.or. 8,   bude snížena minimální cena bytu včetně alikvotního podílu pozemku 
na 60 % ceny obvyklé, zjištěné znalcem.    

 
Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali 
 

 
 
ÚSTNÍ  INFORMACE O STAVU PŘÍPRAVY DÁLNICE D1 tj. ŘÍKOVICE-P ŘEROV, 
PŘEROV-LIPNÍK n/B 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− odevzdali petiční archy s počtem hlasů 15 023 petentů tzn., že tato záležitost se bude 
projednávat v poslanecké sněmovně a mělo by být přijato určité usnesení k této petici 

− stavba 0135 – Kroměříž – Říkovice měla problémy s podložím, tato stavba bude slavnostně 
předána 11.7.2011 panem premiérem Nečasem a panem ministrem dopravy – na to by měly 
navazovat dvě stavby – Říkovice – Přerov stavba 0136 – tato stavba je v žalostném stavu – 
nejsou zde vykoupeny pozemky zhruba za 1 miliardu Kč, nepokračuje se se zpracováním 
dokumentace a stavebním povolením 

− stavba 0137 Přerov – Lipník n/B – tato stavba je připravena, ukončena, je zde právoplatné 
stavební povolení – tato stavba se připravuje k zařazení do plánu na rok 2012 

− máme šanci získat prostředky z dálniční investice asi z D8 a k tomu je velká možnost získat 
finanční prostředky z IOPu doprava 

− pokud budou finanční prostředky, zahájí se v r. 2012 
− prioritou této vlády je dokončení páteřní komunikace, když se ptal pana premiéra, jestli tím 

myslí D1 – tak páteřní komunikací je Praha – Brno – Ostrava tedy D1 
 
Mgr. Kulíšek 

− pracovní skupina nebyla ani oficiálně ustanovena a nedělá nic jiného než že kopíruje usnesení 
kraje k prioritám staveb v Olomouckém kraji, OL kraj přijal usnesení, kde prioritou jsou úseky 
dálnice D1, průtah městem Přerovem v rámci OL kraje 

− bylo velice dobře, že se podařilo zastavit nesmyslnou superstrategii, která byla vypracována – 
byla shozena ze stolu jak hospodářským výborem, tak se k ní v podstatě nehlásila ani vláda, 
s odchodem ministra Bárty tato superstrategie v podstatě zanikla a nikdo se jí nezabývá 

− faktem je, že se v r. 2012 začne stavět úsek 0137 
− jak zde padly slova o možnosti přesunu finančních prostředků z D8 a možnost získání 

prostředků z IOPu, tak k tomu dnes posílali dopis jménem pana primátora, jménem mým a 
v pátek také odcházel dopis od pana hejtmana Tesaříka, kteří podporují dostavbu dálnice a 
čerpání finančních prostředků z těchto dvou zdrojů, které by umožnily dostavbu dálnice 

− tím, že se za ministra Bárty a možná i před ním zastavila příprava úseku 0136, tak je tam 
skluz, teprve se začne s vykupováním pozemků, slibují, že s tímto úsekem začnou někdy v r. 
2013, a to znamená, že by se měly začít vykupovat pozemky 

− pokud bude dokončen úsek 0137 Přerov-Lipník, je ekonomicky výhodné a podporuje to záměr 
vybudovat průtah městem, protože po dobu 5 nebo 6 let než se dobuduje úsek 0136, by tento 
průtah sloužil k tomu, aby Přerov minimálně trpěl dopravou 
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RSDr. Nekl 
− vše je o penězích, musí poděkovat ekologickým aktivistům, kteří podali žalobu ke 

strasburskému soudu na dostavbu D8 a tam by mohlo zůstat pro státní rozpočet a pro fond 
dopravní infrastruktury 23 miliard Kč 

− minulou středu schvalovali na hospodářském výboru jako doporučení sněmovně – je 
vyčleněno 800 mil.Kč na výstavbu průpichu města Přerova, který by měl být zahájen příští rok 
– pokud to projde sněmovnou a navíc byla předložena tabulka prioritních akcí v rámci 
republiky, na druhém místě této tabulky je 0137 Přerov – Lipník a na třetím v návaznosti na to 
je příprava finanční – 0136  

− když to půjde dobře, tak příští středu by to mělo být jasné na 100%, ale vypadá to velmi 
nádějně 

 
p. Mlčák 

− obrátil se na pana primátora – senátora, aby vyburcoval tu skupinu složenou z poslanců, 
senátorů, za účasti SKANSKA, ministerstva dopravy, ŘSD, která by ten tlak ještě podpořila 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− petice byla iniciativou zastupitelů, další podpůrný materiál, který se teď dává dohromady – 
měl by se uzavřít do konce června je memorandum starostů okresu Přerov, hejtmanů 
Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje, kde by chtěli apelovat na urychlení 
řešení této dopravní situace 

− je založeno občanské sdružení, kde jsou zástupci 2 náměstci Zlínského kraje a on , v současné 
době se připravuje seminář v Luhačovicích v měsíci září na téma doprava na Moravě, kde by 
mělo být zastoupení všech hejtmanů i ve vazbě na průjezdnost na Slovensko 

− byl zpracován analytický materiál, který byl zpracován z prostředků, kde pomáhají 
spolufinancovat některé společnosti mimo jiné i dopravní firmy, které mají eminentní zájem, 
aby se dálnice dokončila, který řeší ekonomickou situaci v návaznosti na dopravu 

 

8.2/6/8/2011 Podpora tržišť a místního obchodu  

1. Zrušení stávajícího tržního řádu 

2. Vydání nového tržního řádu, podpora lokálních trhů 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, členka Zastupitelstva města Přerova Mgr. Helena 
Netopilová. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. doporučuje Radě města zrušit stávající tržní řád. 
 
2a. doporučuje Radě města zabývat se opatřeními na podporu lokálních trhů a schválit nový tržní 

řád dle důvodové zprávy do 1. července 2011. 
 
2b. ukládá Radě města informovat občany města Přerova, všech jeho místních částí a obcí v 

okruhu do 10 km od středu města, o vydání nového tržního řádu, o stručném shrnutí podmínek 
možnosti prodeje apod., a to okamžitě po schválení nového tržního řádu. 

 
2c. ukládá Radě města zabývat se urychleným dokončením revitalizace Žerotínova náměstí s cílem 

zvýšit kapacitu a kulturu tržního prodeje. 

 

224/6/8/2011 Podpora tržišť a místního obchodu  
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zřídit pracovní skupinu, která 
se bude zabývat podněty k aktualizaci nařízení statutárního města Přerova č. 3/2002, ve znění 
pozdějších předpisů – tržního řádu. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.7.2011 

 
Diskuse: 
Občna – Jan Horký 

− stručně seznámil a vysvětlil zastupitelům návrh nového Tržního řádu 
 
p. Passinger - technická 

− nemá nic proti Tržnímu řádu, ale myslí si, že jsou zde dobře zastoupeny Farmářské trhy, na 
tržním místě u Prioru je plno volných míst a nikdo tam neprodává 

− podpoří tento materiál, ale smysl mu nějak uchází – kde a co by se v Přerově ještě prodávalo? 
 
p. Hlavinka 

− každý dobrý nápad by měli přijmout, ale myslí si, že by neměli přistupovat k zavedení 
volných tržních míst, protože by to mělo mít určitou kulturu prodeje 

− doporučil, aby byl zpracován materiál, ve kterém by pracovní skupina řekla, co z toho je 
rozumné a zabývali by se tím např. na dalším ZM 

− k bodu 2c- revitalizace Žerotínova náměstí už probíhá, většina etap už proběhla, ale není 
dokončena, proto by bod 2c určitě schvalovat neměli 

 
Ing. Symerský 

− v návrhu na usnesení bod 2b – by se přikláněl k tomu, aby okruh obcí, ve kterém se budou 
informovat občané nebyl 10 km, ale aspoň 15 km 

 
Bc. Zatloukal 

− TSMP s r.o. se starají o tržnice ve městě – jsou jejím správcem 
− konzultoval tento materiál s panem ředitelem a myšlenka něco udělat s tržními místy není 

špatná, rozhodně stojí za to se jí zabývat, ale tak, jak je předložen, si myslí, že by byl 
neprůchozí a proto podal protinávrh : ZM po projednání ukládá Radě města Přerova zřídit 
pracovní skupinu, která se bude zabývat podněty k aktualizaci nařízení statutárního města 
Přerova č. 3/2002, ve znění pozdějších předpisů – tržního řádu. 

 
Občna – Jan Horký 

− také komunikoval s TSMPr s r.o., proto si dovolil doporučit pozměňující návrh pana 
Zatloukala 

 
Hlasování o protinávrhu Bc. Zatloukala: jednomyslně 33 pro 
 

 

225/6/8/2011 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátor Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 



 48

• Základní škola Přerov,Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 27, IČ: 
45180091, na aktivitu „Obnova pozemku školní ekologické zahrady při ZŠ Přerov, Trávník 
27“, ve výši 20 000,- Kč 

• Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, se sídlem Přerov, Komenského 29, IČ: 
00842966, na aktivitu „Cyklocity“, ve výši 22 500,- Kč 

• Moravský ornitologický polek - středomoravská pobočka České společnosti ornitologické, 
občanské sdružení, se sídlem Přerov, Čapky Drahlovského 3, IČ: 14617218, na aktivitu 
„Prezentace a propagace ekovýchovných aktivit a organizací v médiích“, ve výši 27 990,- Kč; 

• Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem Přerov, Žižkova 12, IČ: 47184469, 
na aktivitu „Soutěže, programy a kurzy EVVO“, ve výši 32 400,- Kč 

• Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 
70259925, na aktivitu „ Ekovýuka 2“, ve výši 12 000,- Kč 

• Muzeum Komenského v Přerově, p.o., se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, IČ 00097969, na 
aktivitu „Rok lesa“ ve výši 15 000,- Kč 

• Naše společná krajina o.s., se sídlem Přerov, Žerotínovo nám. 25, IČ: 26550997, na aktivitu 
„Envi.centrum - poradenské místo pro životní prostředí“, ve výši 19 805,- Kč; 

 
2. neschvaluje poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty níže uvedeným žadatelům na uvedené aktivity v uvedené výši: 
 

• Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 
24, se sídlem Přerov, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu „Školní soutěž a výukové 
programy s tématikou EVVO pro žáky OA Přerov“, ve výši 26 000,- Kč 

• Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 27, IČ: 
45180091, na aktivitu „Přírodní učebna EVVO jako součást školní ekologické zahrady ZŠ 
Přerov, Trávník 27“, ve výši 30 000,- Kč 

• Naše společná krajina o.s., se sídlem Přerov, Žerotínovo nám. 25, IČ: 26550997, na aktivitu 
„Mezinárodní rok lesů v Žebračce“, ve výši 24 310,- Kč 

• Muzeum Komenského v Přerově, p.o., se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, IČ 00097969, na 
aktivitu „Zahradní slavnost“, ve výši 33 000,- Kč. 

 
Diskuse: 
Ing. Pospíšilová 

− podotkla, že některé projekty ji překvapily 
 
Hlasování: 24 pro, 6 se zdrželo, 3 nehlasovali 
 

 

226/6/8/2011 Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 
města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátor Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v roce 
2011 na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova s níže uvedenými 
žadateli v uvedené výši: 
 
1. P.B. a B.B.na celkovou obnovu střechy, vč. klempířských prvků a výměnu oken vnější fasády 

objektu Pivovarská č.p.229/4, ležícího na pozemku parc.č. 316/1, k.ú. Přerov, ve výši 35 000,--Kč; 
 
2. M.P. a M.P. na celkovou obnovu fasády, vč.výplní otvorů, štukových a klempířských prvků 

objektu Horní náměstí č.p. 26, ležícího na pozemku parc.č. 330, k.ú. Přerov, ve výši 60 000,--Kč; 
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3. Ing. R.H. na kompletní obnovu vnější fasády, vč. štukové výzdoby objektu Náves č.p. 15, ležícího 
na pozemku 426, k.ú. Dluhonice, ve výši 35 000,--Kč; 

 
4. MVDr. K.S., CSc. a RNDr. K.M. zastoupená na základě plné moci MVDr. K.S., CSc., na 

částečnou výměnu oken objektu Žerotínovo nám.č.p. 1864/41, ležícího na pozemcích p.č. 
278,279,280, k.ú. Přerov, ve výši 20 000,--Kč. 

 
Diskuse: 
Mgr. Puchalský 

− vadí mu na tom, že vidí žalostný stav nemovitých věcí, které mají být obnoveny a vadí mu, že 
k tomu nejsou vizualizace, jak to má vypadat na co přispějí – je to pro něj nepřijatelné 

− opět handicap, který má tento materiál a považuje ho za zásadní 
 
RNDr. Juliš – vedoucí Odboru životního prostředí 

− všechny žádosti jsou posuzovány Komisí pro cestovní ruch a kulturu a součástí žádosti o 
přidělení dotace je kompletní projektová dokumentace, rozpočet a vyjádření Památkového 
ústavu a závazné stanovisko Orgánu památkové péče 

− na příště mohou naskenovat např. část projektu 
 
Mgr. Puchalský 

− nechce projednávat žádosti, ale ZM rozhoduje o penězích a mělo by vědět o čem rozhoduje a 
jak ta věc bude vypadat 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− bere to jako podnět, příště by byly dva snímky – jeden by byl stávající stav nemovitosti a 
v tom druhém by byl návrh od projektanta, architekta 

 
Hlasování: 32 pro 

 

227/6/8/2011 Poskytnutí příspěvku  na realizaci dopravní konference 

 
Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
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 Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, 
nám. T.G.Masaryka 555/16, 750 02  Přerov, IČ: 22866442, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s realizací dopravní konference  "Střední Morava - křižovatka dopravních a 
ekonomických zájmů", 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  8115 11  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bankovních účtech 

138 954,1 * + 30,0 138 984,1 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2229   1  Ostatní záležitosti v silniční 
 dopravě 

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 31 618,6 + 30,0 31 648,6 
 
Hlasování: 26 pro, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali 

 

228/6/8/2011 Novelizace vnitřních předpisů v souvislosti se změnou organizační 
struktury Magistrátu m ěsta Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .…./11, kterým se mění vnitřní 
předpisy vydané Zastupitelstvem města Přerova v souvislosti se změnou organizační struktury 
Magistrátu města Přerova ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
 
Hlasování: 30 pro, 2 nehlasovali 
 

 

229/6/8/2011 Změna jednacího řádu zastupitelstva 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1.7.2011 následující změnu 
Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova: 
 
a) v čl. 3 odst. 2 se slova „Kancelář primátora, oddělení Rady a Zastupitelstva města (dále jen oddělení 
Rady a Zastupitelstva)“ nahrazují slovy „Kancelář primátora (dále jen Kancelář primátora)“ 
 
b) v čl. 3 odst. 4 písm. b) se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva" nahrazují slovy „Kanceláři 
primátora" 
 
c) v čl. 3 odst. 4 písm. c) se slova „Oddělení Rady a Zastupitelstva" nahrazují slovy „Kancelář 
primátora" 
 
d) v čl. 3 odst. 5 se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva" nahrazují slovy „Kancelář primátora" 
 
e) v čl. 3 odst. 8 písm. b) se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva města" nahrazují slovy „Kanceláři 
primátora" 
 
f) stávající text čl. 4 odst. 3 se slova „oddělením Rady a Zastupitelstva města" nahrazují slovy 
„Kanceláří primátora" 
g) stávající text čl. 8 odst. 4 se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva města" nahrazují slovy „Kancelář 
primátora" 
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h) stávající text čl. 12 odst. 3 se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva města" nahrazují slovy 
„Kanceláři primátora" a slova „Oddělení Rady a Zastupitelstva města" se nahrazují slovy „Kancelář 
primátora" 
 
i) stávající text čl. 12 odst. 5 se slova „oddělení Rady a Zastupitelstva města" nahrazují slovy 
„Kancelář primátora" 
 
Diskuse: 
Ing. Šlechta 

− má návrh na doplnění čl 3 – Příprava zasedání ZM – odst. 4 písm.e : j) KP poskytne všem 
zastupitelům na základě jejich individuálních požadavků předlohy pro jednání ZM rovněž ve 
formě prostých papírových kopií nebo elektronický souborů s příponou pdf, doc, xls, ppt, 
které umožňují následnou práci s textem 

− považuje za neuvěřitelné, že všem členům Finančního, Kontrolního výboru jsou materiály 
poskytovány v elektronické podobě a jim jsou tyto věci odpírány, proto navrhuje, aby tuto 
záležitost uzavřeli a vrátili se k zákonu o obcích, kdy zastupitelé mají právo na informace, o 
které si požádají v jakékoliv formě 

 
Hlasování o doplňujícím návrhu Ing. Šlechty: 13 pro, 5 proti, 11 se zdrželo, 4 nehlasovali – 
NEPROŠLO 
 
Hlasování o původním návrhu: 26 pro, 1 se zdržel, 6 nehlasovalo 
 

 

230/6/8/2011 Jednací řád výborů 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova. 
 
Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval 
 

 

231/6/8/2011 Vymezení kompetencí souvisejících se zastupováním statutárního 
města Přerova v oblasti samostatné působnosti  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší bod 1. usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 10/1/7/2010 z ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva města Přerova konaného dne 15.11.2010, a to s účinností ode dne 1.7.2011, 
 
2. svěřuje  
 
a) primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi plnění úkolů souvisejících se zastupováním statutárního města 
Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence Odboru ekonomiky, Kanceláře 
primátora a Odboru vnitřní správy, a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování právních 
úkonů ve výše uvedených věcech, 
 
b) náměstkovi primátora Mgr. Josefu Kulíškovi plnění úkolů souvisejících se zastupováním 
statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do Odboru koncepce a 
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strategického rozvoje, Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, 
Odboru stavebního úřadu a životního prostředí,a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování 
právních úkonů ve výše uvedených věcech, 
 
c) náměstkovi primátora p. Michalu Záchovi, DiS. plnění úkolů souvisejících se zastupováním 
statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence Odboru správy 
majetku a komunálních služeb, a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úkonů ve 
výše uvedených věcech, 
 
d) náměstkovi  primátora Mgr. Dušanu Hluzínovi plnění úkolů souvisejících se zastupováním 
statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence Odboru sociálních 
věcí a školství, a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úkonů ve výše 
uvedených věcech, 
 
to vše s účinností od 1.7.2011. 
 
Diskuse: 
p.Passinger 

− nelíbilo se mu projednávání majetkoprávní záležitostí v první části zasedání 
− jste politicky schopni nést zodpovědnost, aby p. Zácha – nově zvolený náměstek primátora 

měl ve své gesci Odbor správy majetku a komunálních služeb 
− je to připomínky, že takto by se město Přerov nemělo vést  

 
Mgr. Puchalský 

− z průběhu dnešního ZM je velmi smutný, protože byl několikrát, tak jako v této věci 
porušován zákon o obcích 

− předložený materiál je v rozporu s § 103 a 104 zákona o obcích a nepochybně i s Jednacím 
řádem, protože neuvádí v textu a ve výrokové části vůbec příslušná ustanovení zákona o 
obcích, kdo je k čemu kompetentní, hlavně k § 104, nedělí kompetenci na veřejnoprávní a 
v soukromoprávních věcech – o tom nelze hlasovat  

− jsou to vymezení, které je třeba odmítnout a zde musí být zcela jasně stanoveno – pan 
primátor má tuto kompetenci bez ohledu na to, jaký má odbor 

 
Mgr. Hrubá – pověřená řízením Odboru právního 

− ubezpečila zastupitele, že toto usnesení je v souladu se zákonem o obcích, obdobné usnesení 
již schvalovali na Ustavujícím zasedání, dokonce i v předchozích volebních obdobích to takto 
bylo nastaveno 

− diskuse s panem Puchalským se už vede na toto téma několik let, ověřovali si svůj právní 
názor na Orgánu dozoru což je Ministerstvo vnitra, které jim dalo plně za pravdu 

 
Mgr. Kulíšek 

− reagoval na pana Passingera – není pravda, že projednávání majetkoprávních záležitostí 
nebylo připraveno – okomentovala je paní Hrubá 

− co se týká pana Záchy – ve 33 letech někteří již byli premiéry a nemyslí tím jen ČR, ale i 
v jiných zemích, nemyslí si, že v jeho letech není schopen vykonávat tuto funkci 

 
Ing. Šlechta 

− měl poznámku k názorům Mgr. Hrubé – v souvislosti s vyhláškou o regulaci automatů – také 
zastupitele poučovala o tom, že návrh vyhlášky je v rozporu se zákonem a výsledek Ústavního 
soudu je naprosto odlišný než říkala paní Hrubá a také vycházela z různých doporučení apod. 

− právní názor se vytváří na základě jiných věcí než doporučení nadřízených orgánů  
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Ing. Lajtoch 
− pokud hovoříte o obci Chrastava – bavili se o tom – sice uznali obci Chrastava, že mají 

pravdu,nicméně to jde stále ve stejných kolejích – chtěli by – tak jak se jiné obce snaží doplnit 
tu blokační obecně závaznou vyhlášku i o videoterminály 

 
Mgr. Puchalský 

− doktríny Mgr. Hrubé jsou naprosto nepřijatelné 
− to,co je předloženo v materiálu, který předkládá pan primátor – negarantuje ho vůbec paní 

Hrubá 
− líbil se mu od ní jeden fakt „takto to děláme vždycky, takto je to zažito“ a před 4 hodinami zde 

neplatně zvolili náměstka primátora Záchu a vůbec jí nevadilo, že je tady zažito, že se volí 
primátor, zástupci primátora a další členové RM 

− začněte právo interpretovat trošičku šířeji 
 
Občan – p. Vyhlídka 

− to, že někdo vystuduje právní fakultu, to ještě neznamená, že získal nějakou moudrost a 
bohužel moudrost v tomto obsazení radnice už postrádá 20 let 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− Mgr. Hrubá je právník MMPr a za jejím názorem právníka stojí 
− myslí si, že paní Hrubá v dobré víře předkládá standardní materiály, které jsou právně 

v pořádku 
 
Ing. Čermák 

− pan Vyhlídka při opravování praček získal nesmírný a fundovaný právní rozhled, takže těmto 
věcem rozumí, má velmi fundované komentáře, nad kterými se hodně lidí zasměje 

 
Občan – p. Vyhlídka 

− pane Čemák, že máte zájem budovat nějaké majetky, zajišťovat rodinu, starat se o hodně 
peněz, to ještě neznamená, že vy konkrétně jste moudrý člověk 

− ale on na těch pračkách získal, jak pro svého zaměstnavatele, tak pro sebe poměrně slušné 
jméno 

 
Hlasování: 27 pro, 6 nehlasovalo 

 

232/6/8/2011 Návrh zástupců statutárního města Přerova na valnou hromadu 
společnosti Regionální letiště Přerov, a.s. 

 
Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání deleguje na základě ustanovení §84, odst. 2, písm. g) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Přerova 
náměstka Mgr. Dušana Hluzína a v případě jeho nepřítomnosti  Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D.       
na valnou hromadu společnosti Regionální letiště Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 
750 02, IČ: 285 72 971. 
 
Hlasování: 26 pro, 2 se zdrželi, 5 nehlasovalo 
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NÁMĚTY, DOTAZY A P ŘIPOMÍNKY 
 
Ing. Šlechta 

− stále čekal od náměstka Záchy, že vystoupí  a omluví se jim, stejně jako pan Kulíšek za 
nepravdivé osočení v tisku 

− náklady na tisk materiálů pro zastupitele nejsou 262 tis. za rok a nemohou být, protože při 
stejném počtu zasedání ZM jako v minulém období by činily náklady na těch 300 zhruba 
průměrných stran na jedno zasedání ZM podle vás asi 5 290 Kč,což je nesmysl, stejně tak pan 
Kulíšek tvrdil, že tisk materiálů pro všechny zastupitele je 1 300 tis.Kč tzn. 1 120,- Kč na 
jedno zasedání – opravdu těch 300 papírů nestojí  

− vaše notebooky když se přepočtou na jedno zasedání ZM stojí 640,-Kč tzn. skoro 3x víc než 
tisk materiálů za 237,-Kč 

− požádal, aby vysvětli své tvrzení, které prezentoval v tisku a na ZM 
 
p. Passinger 

− požádal zastupitele o podporu – 2x zde interpeloval  městskou policii, aby nějakým způsobem 
zasáhla a bezdomovcům, kteří silně znečišťují prostředí kolem bývalé komuny – na křižovatce 
mezi Bayerovou a Čechovou – je to střed města a v tomto prostoru se opravdu pohybuje 
skupina, která popíjí alkohol – tito lidé jsou agresivní 

− zažil, že MP chodí, vyzývá a svým způsobem se je snaží vytlačovat tyto bezdomovce 
− obrací se na zastupitele – předložil OZV týkající se užívání alkoholických nápojů na veřejnosti 

– má ji mnoho měst a chtěl by se k nim připojit  a hlavně by chtěl, aby MP dali do rukou 
aspoň nějaký argument, aby tyto bezdomovce mohli vytlačit z těch nejdůležitějších prostor – 
jedná se o supermarkety, hypermarkety atd. a především z centra města 

 
Ing. Lajtoch 

− tímto podnětem se zabývají, možná už zde tato OZV měla být 
 
Mgr. Omar Teriaki – ředitel MP 

− poděkoval p. Passingerovi, že reagoval na to, že něco dělají 
− problém je v tom, že bezdomovec nemá co ztratit, v současné chvíli je řeší na základě 

přestupkového zákona – zákonný důvod tam je, ale jim není co vzít – my je vytlačíme, ale na 
další místo 

− nebrání se řešení bezdomovců, ale je to otázka zákonodárců, aby na tyto lidi byl opravdový 
bič 

 
p. Zácha, DiS. 

− jestli pan Šlechta čeká od něj veřejnou omluvu, tak se jí nedočká, protože má materiál 
z 8.4.2011 z Kanceláře tajemníka, kde na dvoustránkovém elaborátu je částka 262 tis.Kč za 
rok – náklady na kopírování materiálů pro ZM pro 6 zastupitelů 

− ví, že Ing. Novotná z Kanceláře primátora mu odpovídala a její částka byla diametrálně 
odlišná – neví, kde je nějaká desinformace, ale zřejmě každý čerpá z jiných materiálů 

 
Ing. Bakalík – tajemník MMPr 

− zadání, které přišlo bylo loni po volbách, takže se vycházelo z čísel, kdy nebylo ani jedno ZM, 
materiál Ing. Novotné je už schopen reflektovat náklady skutečné 

 
Ing. Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

− začala se zabývat tím, že jsou ta čísla tak diametrálně odlišná – zjistila, že informace, které 
získal pan Zácha vychází z materiálu, který je zpracovaný z odboru majetku z listopadu 
loňského roku, podařilo se jí zjistit, že cena všech materiálů papíru na předpokládaný počet 
RM a ZM na jeden rok pro všechny zastupitele v případě, že nebudou pořízeny notebooky 
činila 780 497,-Kč – byl tam ještě prověřující výpočet a propočet nákladů na jednotlivé 
položky, který měl vlastně ověřit řádově jestli se ta částka opravdu může takto pohybovat 
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− stalo se, že někteří začali započítávat dvě částky dohromady, takže zde vznikla první 
dezinformace  

− když ji pan zastupitel Šlechta požádal, aby vyčíslila náklady na ZM, která se konala v letošním 
roce, tak bohužel místo aby vzala papír a podělila to a znásobila to, tak se snažila použít 
mozek a usoudila, že jestliže se dělá 5x méně materiálů, tak tam bude 5x menší opotřebení a 
že tam bude 5x menší  údržba atd. 

− přesně to pochopitelně spočítat nelze, nicméně se spojila s odbornou firmou a došli k závěru, 
který zaslala všem zastupitelům, kde jí vyšlo, že jedno pare materiálů pro ZM činí 236,-Kč 

− první důvod proč se ta čísla lišila, bylo, že došlo ke zdvojení těch nákladů, druhým důvodem 
ne nepodstatným je také to, že vlastně v tom propočtu na rok – když by ZM pracovalo bez 
notebooků – se vycházelo z toho, že bude zhruba 30% materiálů realizovaných v barvě, 
kdežto v tom letošním bylo pouze 10% - takže i zde došlo ke snížení 

− z podkladů skutečných by se dopočítala zhruba na 417,-Kč a z cen, které dostali od odborné 
firmy se dopočítává k částce 236,- Kč 

− nikdy to nebude úplně přesné 
− jestli se má omluvit, že dezinformovala nebo podávala informaci, která není zcela přesná, tak 

se omluvila, ale nicméně se snažila, aby ten propočet byl jakýmsi způsobem věrohodný 
 
Mgr. Hluzín 

− chtěl podpořit iniciativu a nápad pana Passingera 
 
Mgr. Grambličková 

− byla oslovena občany Předmostí – týká se to nové cyklostezky Žebračka, kde se očekávala její 
návaznost a využití „myší dírou“ do Předmostí, která je když zaprší – neprůchodná 

− bylo by tam třeba navézt aspoň např. nějaký štěrk, aby byla aspoň použitelná 
− ještě se chtěla zeptat odboru majetku – když se řešil rozpočet, tak hledali prostředky, aby byl 

konečně obnoven další hrací prvek v Michalově – už je plná sezóna a hrací prvek tam není a 
proto se přimlouvá za to, aby se to co nejdřív vyřešilo 

− minule si požádala o rozbor, jakým způsobem Přerovská rozvojová použila finanční 
prostředky, které získala od města Přerova – bylo to 300 tis.Kč – všichni to dostali – a je tam 
zcela zjevné, že 100 tis.Kč vyletělo komínem – mluvilo se o tom, že Přerovská rozvojová 
ztrácí svůj smysl, dokonce nemá ani zastoupení zastupitelů ve svých orgánech 

− jestli neuvažují o tom, co dál s Přerovskou rozvojovou – měli by se tím zabývat 
 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− co se týká Přerovské rozvojové – valná hromada proběhla, zůstalo tam trochu peněz, které by 
měly být použity na účetnictví – za zastupitele do orgánů společnosti byl schválen 
Ing.arch.Petroš, společnost nebude vyvíjet žádnou činnost 

 
Mgr. Grambličková – technická 

− společnost má i pro letošní rok vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu – alespoň to tak 
konzultovala s vedoucí odboru finančního pí Sedláčkovou 

 
Mgr. Kulíšek 

− domluvili se, že společnost nebude vyvíjet činnost a nezruší ji a není si vědom, že by tam 
schválili nějaké prostředky 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− asi je to zůstatek z roku 2010, ale podívají se na to 
 
Ing. Šlechta 

− chtěl říct pí Novotné, že její čísla podrobil analýze odborníky a s malou odchylkou došli ke 
stejnému číslu 
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− panu náměstku Záchovi by řekl, že p.Passinger měl pravdu, protože převzal materiál z RM 
aniž by použil selský rozum a pakliže tímto způsobem bude přistupovat  k materiálům, které 
mu někdo dá, bez toho zda si vytvoří vlastní úsudek, tak svou funkci nebude vykonávat dobře 

− smyslem celého jejich poukazování na náklady je, aby jim byly poskytnuty data, na které mají 
zákonný nárok 

 
Ing. Symerský 

− od 1.7.2011 je nová struktura MMPr a proto poděkoval vedoucím odborům, kteří nebudou ve 
svých funkcích za spolupráci za klub KSČM a popřál jim hodně štěstí v osobním i profesním 
životě 

 
pí Jandová 

− navázala na příspěvek pí Grambličkové a proto navrhla, aby Kontrolní výbor provedl 
důslednou kontrolu hospodaření Přerovské rozvojové a předložil výsledek na dalším zasedání 
ZM 

 
 

233/6/9/2011 Kontrola hospodaření  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Kontrolnímu výboru provést kontrolu hospodaření 
společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. od jejího zřízení do 30.6.2011 a s výsledky seznámit 
Zastupitelstvo města na dalším zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 
Hlasování: 30 pro, 3 nehlasovali 

 
 
p. Laga 

− ve všech místních částech proběhla setkání s p.primátorem, i v Henčlově, poděkoval všem za 
účast, ale chyběl mu tam pan primátor a pan Kulíšek, protože to jsou ti, kteří tam měli být 

− poděkoval pí Štěpánkové, která byla dlouholetou organizační pracovnicí Kontrolního výboru 
za její činnost a popřál jí velmi pevné zdraví a aktivitu v důchodě a zrovna tak Ing. Čajkovi – 
vedoucímu odboru majetku, protože i s jeho pomocí se v Henčlově podařily některé dobré 
věci 

− nebyl to jen pan primátor, kdo sliboval, byl to ještě pan Procházka a jedná se o cestu Nová 
Martinská, kterou mají slíbenou od r. 1994 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− myslí si, že v jejich místní části – v Henčlově – mají v nejlepším stavu komunikace – opravy 
komunikací vychází z možností pracovní skupiny, která řeší ty opravy  

 
p. Laga – technická 

− tato cesta je prioritou v Henčlově již 10 roků 
 
Mgr. Kulíšek 

− o této prioritě vědí, opravovala se tam jiná cesta, dělala se tam cyklostezce a Martinská se 
neopravovala proto, že se tam měly dělat přípojky VaK a to je vyřešeno dnes se o tom mohou 
bavit dál, ale v tu dobu hrozilo, že když se opraví, tak bude znovu rozkopána za nějakou dobu 

 
Ing. Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

− v zápise z veřejného shromáždění v Henčlově zaznělo, že rekonstrukce části ulic Nová 
Martinská je připravena, bylo vydáno stavební povolení, předpokládané náklady cca 2 mil. Kč 
budou do investic zařazeny na příští rok 
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234/6/9/2011 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty a 
připomínkami vznesenými na 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 5.9.2011 

Hlasování: 32 pro 
 

 
 
ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 
 
Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 20. června 2011 
v 19.45 hodin. 
 

 

V Přerově dne 27. 6. 2011 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch 
primátor města Přerova 

 

 

 

 

 

     Michal Zácha, DiS. 
náměstek primátora města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Ladislav Mlčák 
člen Zastupitelstva města Přerova 


