
Z Á P I S 

 

ze 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

 

konaného dne 31. října 2011 

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

Ing. Jiří Lajtoch     - primátor 
 
 
B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 
 
C. Omluveni:     - RSDr. Josef Nekl 
       - Ing. Ivan Machát   
 
D. Hosté:      - dle předložených presenčních listin 
 
 
E. Zapisovatelka:       Iva Kohoutová 
 
 
 
1. ZAHÁJENÍ  
 
8. zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil ve 13.00 hodin primátor Ing. Jiří Lajtoch                     
za přítomnosti 33 členů Zastupitelstva města ve velkém sále klubu Teplo, Horní náměstí 9 v Přerově.  
 
Omluveni jsou:  RSDr. Josef Nekl a Ing. Ivan Machát 
 
Na zasedání se dostavili v průběhu jednání:   
 
Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města konaného dne  5. září 2011 je ověřený a vyložený u 
zapisovatelky. Pokud k němu nebudou během dnešního jednání vzneseny námitky, bude zápis 
považován  za schválený. 
 
Vážené zastupitelky, zastupitelé! 
Již na druhém zasedání zastupitelstva jsme se obšírně zabývali možnostmi co nejvíce přiblížit 
veřejnou správu občanům. Mimo jiné jsme přijali usnesení o tom, že umožníme Kabelové televizi 
přímý přenos z jednání zastupitelstva  na infokanálu kabelové televize. Na to, že běží přímý přenos na 
internetu jsme si již zvykli. Po vyřešení formálních záležitostí dnes poprvé pro své diváky zabezpečila 
přímý přenos také naše televize. 
Odpoledne jsou však na programu také pravidelné reprízy zpravodajského bloku "Přerovské 
aktuality". Aby nebylo narušeno vysílací schéma, budeme mít v dnešním jednání přestávky od 14,30 
do 14,50 a od 16,30 do 16,50 hodin.  
Další přestávky budou předsedajícím vyhlášeny podle aktuálního průběhu jednání. 
 
 
Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města byli navržení:   Mgr. Josef Kulíšek a paní Dana 
Dobyšková. 
Při hlasování bylo30  pro , 3 nehlasovali. 
 
Písemné pozvání na dnešní 8. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání bylo 
řádně svoláno a informace  o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 10. října 2011, pod 
evidenčním číslem 1110. Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a       
§ 93 zákona o obcích. 
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Mgr. Netopilová 
− navrhla změnu programu tak, aby druhý bod jednání byla záležitost městské hromadné 

dopravy v Přerově  
− požádala o odpověď na otázky: Se kterým dopravcem jedná město? Zda-li jde o dceřinnou 

společnost SAD Trnava či o nějakou jinou firmu? Jak vypadá současná situace, co se týče 
jednání? 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− takže za bodem 2) by byl bod 2a) Informace o provozování městské hromadné dopravy 
 
 
Mgr. Puchalský 

− za bod 2a) navrhuje bod 2b),aby zastupitelé dostali podrobnou informace o průběhu 
výběrového řízení na 100 mil. úvěr – tzn. chce vědět, kolik bylo osloveno bank, které se do 
dnešního dne přihlásily a jak Rada města celý průběh hodnotí? 

 
Hlasování o rozšíření programu o bod 2a – návrh Mgr. Netopilové: 15 pro, 16 se zdrželo, 2 
nehlasovali – NEPROŠLO 
Hlasování o rozšíření programu o bod 2b – návrh Mgr. Puchalského : 15 pro, 17 se zdrželo, 1 
nehlasoval – NEPROŠLO 
Hlasování o předloženém programu: 28 pro, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali 

 

284/8/1/2011 Zahájení, schválení programu 8. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 31. října 2011, 
 
2. schvaluje Mgr. Josefa Kulíška a paní Danu Dobyškovou za ověřovatele 8. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 
 

 
 
2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY M ĚSTA OD 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 

INFORMACE Z KOMISÍ 
 

285/8/2/2011 Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, předseda Kontrolního výboru p. Petr Laga. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole usnesení RM č. 3800/91/3/2010 Realizace úspor 

energie - ZŠ Trávník, Přerov - schválení nabídky, 
 
2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole usnesení RM č. 255/5/7/2011 Nájem nemovitých 

věcí statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 817/1 v k.ú. Újezdec u Přerova a části 
pozemku p.č. 7166/43 v k.ú. Přerov, 
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3. bere na vědomí zápis o provedené kontrole usnesení RM č. 391/9/3/2011 ZŠ J. A. 
Komenského, Hranická 13, Přerov - Předmostí - schválení smlouvy na dokončení vstupu do 
školy. 

Hlasování: jednomyslně 33 pro 

 

286/8/2/2011 Informace o činnosti Rady města Přerova od 7. zasedání Zastupitelstva 
města, informace z výborů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 
Diskuse: 
Občan – p. Porč 

− vznesl dotaz na základě připomínek občanů k 19. schůzi Rady města, kde se hovořilo o 
vybudování opěrné protipovodňové zdi na nábřeží E.Beneše – občané jsou zděšení, že se zde 
má taková zeď budovat, protože nevědí, kde bude, jak to bude vypadat, ale co vědí, že to 
nezabrání pronikání vody do okolních sklepů 

− bydlí zde a pokud se vyleje voda na trávník, tak už mají ve sklepech vodu – loni ji tam měli 2x 
– takže by to chtělo buďto povodňovými klapkami – zpětnými, ale ani to nepomůže 

− občané chtěli sepisovat petici a jsou zděšeni, jak se plýtvá finančními prostředky 
 
p. Zácha, DiS. 

− nikde není psáno, že zeď se bude budovat, vyvinuli iniciativu, protože od r. 1997 se ve městě 
Přerov pro povodně až tolik neudělalo, kromě informačního systému 

− byla vyvolána jednání jak ze strany „Povodí“ vůči městu, tak ze strany jiných obcí – co 
s protipovodňovými opatřeními na řece Bečvě – povodí zpracovává studii celého toku a jeho 
protipovodňových opatření – jednoznačně zde zaznělo, že nábřeží E.Beneše bude muset mít 
nějaký ochranný prvek tohoto rázu – dále byli osloveni „Povodím“, že existuje dotační titul, 
ze kterého by tyto protipovodňové opatření mohly být realizovány – na základě tohoto 
v podstatě vzešla iniciativa pustit se do projektových příprav této protipovodňové zdi – tato 
90cm zídka řeší i prosakování spodní vody do sklepů okolních domů – zatím je to v rámci 
studie projektových příprav – jdou cestou, jakou je „Povodí“ vyzvalo – nachystat projektové 
dokumentace 

 
Mgr. Kulíšek 

− po zpracování projektu to bude diskutováno s občany, kteří bydlí na tomto nábřeží 
 
Mgr. Puchalský 

− námitka občanů, kteří tam bydlí má reálný základ – zde jsou kritické poměry průsakové a ne 
přeliv a tomu je potřeba zabránit 

 
Mgr. Kulíšek 

− v roce 2010 by stačilo 30 nebo 40 cm a voda by se rozlila v podstatě až na Kopaniny – není 
pravda, že není potřeba ochránit část Bečvy od rozlivové vody 

 
p. Zácha, DiS. 

− minulý týden poprvé viděli jak by ta stěna mohla vypadat – řeší i průsakové problémy 
 
Hlasování: 28 pro, 5 nehlasovalo 
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3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI  
 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek  primátora Michal Zácha, DiS.. 

 

287/8/3/2011 Záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 453/1 a p.č. 453/3 
oba v k.ú. Předmostí                                                                                                                              

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod pozemků p.č. 453/1 orná půda o výměře 708 m2 a p.č. 453/3 orná půda o výměře 588 m2 oba v 
k.ú. Předmostí. 
Hlasování: 28 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval 

 

288/8/3/2011 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod pozemků   
pod silnicemi II. a III. t řídy z vlastnictví statutárního města Přerova   
do vlastnictví Olomouckého kraje  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – 
bezúplatný převod části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Předmostí, označeného v geometrickém plánu č. 
1045-80/2011 ze dne 7.4.2011 jako pozemek p.č. 526/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace)              
o výměře 4767 m2 v k.ú. Předmostí, a částí pozemků p.č. 4964, p.č. 776, p.č. 777, p.č. 4965 a p.č. 
5036/1 v k.ú. Přerov, označených v geometrickém plánu č. 5338-81/2011 ze dne 7.4.2011 jako 
pozemek p.č. 4964/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 3911 m2 v k.ú. Přerov. 
 
Hlasování:31 pro, 2 nehlasovali 

 

289/8/3/2011 Záměr statutárního města Přerova – vzájemné bezúplatné převody 
nemovitých věcí s Českou republikou – Úřadem práce České republiky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerova – budovy č.p. 1721, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č. 445/1 (Boženy Němcové 10, Přerov) a pozemku p.č. 445/1 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 355 m2, vše v k.ú. Přerov, 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod jiného nebytového prostoru 

č. 555/5 v budově č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 
194 v k.ú. Přerov (TGM 16, Přerov) a podílu id. 60202/361888 na společných částech budovy 
č.p. 555 a pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 
(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví České 
republiky – Úřadu práce České republiky, IČ 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 
Nové Město, Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerova. 
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Diskuse: 
Mgr. Grambličková 

− Už od r. 2004 se tato situace táhne, které nebytové prostory bude město v objektu Emosu 
využívat – vždycky byla snaha tento objekt vlastnit, ale neví, jestli bude mít smysl vlastnit 1/6 
nebo 1/5 objektu, dále tam budou cizí vlastníci – spoluvlastnictví je nejhorší způsob 
vlastnictví např. při řešení investičních záležitostí 

− nabízí se zde možnost částečného řešení, ale neví se, jak bude situace vypadat do budoucna 
− už kdysi řekla, že jestli by pro město nebylo jednodušší se vyvázat z takovýchto vlastnických 

vztahů a vybudovat si své kanceláře ve svém majetku, k čemu se nabízí např.Chemoprojekt 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− záležitost se řeší už skoro 10 let, nebylo tam prohlášení vlastníka – byl tam soudní spor, který 
se podařilo dohodnout a byl ukončen 

− byla připravena dohoda s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových k převodu, 
nicméně se přihlásil o tuto nemovitost Úřad práce, což zkomplikovalo situaci, ale na závěr i 
s ním se dohodli 

− jsou dohodnuti na této směně – co se týká dalších poschodí tak jsou dohodnutí s Přerovskou 
kapitálovou společností, která má zájem odprodat tuto nemovitost, zatím cenu neudala, ale 
měla by se pohybovat v rozmezí znaleckého posudku zpracovaného od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 

− jakmile budeme vlastnit poschodí, kde se provádí výkon státní správy – (upozornil, že za 1 
poschodí platí město nájemné 1 mil. Kč ročně)  

− jsme připraveni koupit druhé poschodí a samozřejmě diskutovat o dalších patrech 
− zatím dohody platí – toto je první materiál o směně a měly by následovat postupy v převodech 

dalších poschodí  
Hlasování: 27 pro, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval 

 

290/8/3/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 473/1 v k.ú. 
Předmostí  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání trvá na svém usnesení č.1000/30/3/2010 z 30. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14.6.2010, kterým neschválilo záměr statutárního města 
Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 473/1, ost.pl.,  o výměře cca 260 m2 v k.ú. Předmostí. 
 
Hlasování: 28 pro, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali 

 

291/8/3/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci      
z majetku statutárního města Přerova  – části pozemku p.č. 10 v k.ú. 
Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení neschválit záměr statutárního města 
Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 10, zahrada, o výměře cca 122 m2 v k.ú. Čekyně. 
 
Diskuse: 
Mgr. Grambličková 

− pokud jste se byli podívat na místě samém, tak zde není vůbec žádný důvod žadatelce tento 
pozemek nepřevést – paní tam má rodinný dům a nemá tam ani kousek zahrádky 

− myslí si, že v tomto případě to mohlo být bez problému schváleno 
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Ing. Symerský 
− v důvodové zprávě vyčetl, že dle stanoviska osadního výboru Čekyně  nemá do budoucna  

pozemek žádný význam a odprodejem bude zajištěna jeho řádná údržba, takže nevidí důvod, 
proč by se neměl pozemek žadatelce prodat, když má o něj zájem 

− podal protinávrh – ZM schvaluje záměr 
 
p. Zácha, DiS. 

− osadní výbor podal návrh schválit úplatný převod, nicméně respektuje rozhodnutí koordinační 
skupiny a majetkové komise 

 
Mgr. Puchalský 

− nerespektuje rozhodnutí koordinační skupiny – není to pro něj žádný kvalifikovaný orgán a 
hlavně by měli být nositelé zdravého rozumu – běžte se na to místo podívat a vyhodnoťte to  

 
Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

− tím, že neschválí záměr neznamená, že o to místo nebude pečováno, protože žadatelka si 
požádala o odkup nebo nájem a bylo jí vyhověno v záměru nájmu, tzn. údržba pozemku bude 
zachována 

 
Hlasování o protinávrhu Ing. Symerského: 14 pro, 19 se zdrželo 
Hlasování o předloženém návrhu: 17 pro, 11 se zdrželo, 4 nehlasovali - NEPROŠLO 

 

292/8/3/2011 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovité věci – pozemku 
p.č. 403 v k.ú. Předmostí za movitou věc – sochu Mamutík TOM        
na pozemku p.č. 428/5 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova –  směnu 
nemovité věci  - pozemku p.č. 403, zahrada, o výměře 24979 m2 v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví 
statutárního města Přerova, za movitou věc – sochu Mamutík TOM na pozemku p.č. 428/5 v k.ú. 
Předmostí ve vlastnictví občanského sdružení Predmostenzis o.s., se sídlem Přerov-Předmostí, 
Hranická 14, IČ: 66743885. 
 
Hlasování: 30 pro, 3 nehlasovali 

 

293/8/3/2011 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí              
do majetku statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod spoluvlastnického  podílu id. 1/2 pozemku p.č. 89/3 trvalý travní porost, o výměře 5529 m2      
v k.ú. Popovice u Přerova do vlastnictví statutárního města Přerova. 
 
Diskuse: 
Mgr. Grambličková 

− v současné době by nenavrhovala schválení záměru, aby úplatný převod uskutečnili, ale 
domnívá se, že by bylo dobré s dotyčným vlastníkem jednat osobně a pokud by chtěli tuto 
situaci vyřešit, tak by si dovolila doplnit návrh na usnesení ještě dalším bodem a to: ZM 
ukládá náměstku primátora p. Záchovi, DiS. jednat se spoluvlastníkem id.1/2 pozemku p.č. 
89/3 o podmínkách případného převodu pozemku na město 

− zkusme najít nějaké řešení – dořeší se majetkoprávní vztahy 
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pí Tomaníková 
− navrhla, aby se hlasovalo o každém bodu zvlášť 

 
Hlasování o doplňujícím návrhu Mgr. Grambli čkové: 11 pro, 16 se zdrželo, 5 nehlasovalo - 
NEPROŠLO 
Hlasování o předloženém návrhu: 27 pro, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali 

 

294/8/3/2011 1. Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – 
pozemků p.č. 5290/84, p.č. 5290/85, p.č. 5290/86, p.č. 5290/91, p.č. 
5290/93, částí p.č. 5290/94, p.č. 5611/7, p.č. 5611/9 a p.č. 5611/10, vše v 
k.ú. Přerov za části pozemků p.č. 5290/1, p.č. 5290/97, pozemek p.č. 
5025/5 a p.č. 5296/2 vše v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                          

2. Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod částí 
pozemku p.č. 5290/1, p.č. 5290/95, p.č. 5290/96,  p.č. 5290/97, p.č. 
5290/99, p.č. 5290/100, p.č. 5611/2, p.č. 5611/25 p.č. 5611/26, vše v k.ú. 
Přerov                                                                                                                                                                           

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje: 
 
VARIANTA  I. 
1. záměr statutárního města Přerova  -směnu pozemků p.č. 5290/84, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 242 m2, p.č. 5290/85, ostatní plocha, o výměře 172 m2, p.č. 5290/86, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 114 m2, p.č. 5290/91, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 108 m2, p.č. 
5290/93, ostatní plocha, o výměře 336 m2, částí p.č. 5290/94, ostatní plocha, o celkové výměře 
328 m2, p.č. 5611/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2,  p.č. 5611/9, ostatní plocha, o 
výměře 134 m2, p.č. 5611/10, ostatní plocha, o výměře 192 m2, vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví 
statutárního města Přerova za části pozemků 5290/1, ostatní plocha, o výměře cca 927 m2 a p.č. 
5290/97, ostatní plocha, o výměře cca 210 m2 oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví AVEZO Plus a.s., se 
sídlem Brno, Kroftova 1, IČ: 27757803. 

 
2. záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod částí pozemků p.č. 5290/1, ostatní plocha, 

o výměře cca 2175 m2, p.č. 5290/95, ostatní plocha, o výměře cca 197 m2, p.č. 5290/96, ostatní 
plocha, o výměře cca 1 m2, p.č. 5290/97, ostatní plocha, o výměře cca 1191 m2,  p.č. 5290/99, 
ostatní plocha, o výměře cca 1396 m2, p.č. 5290/100, ostatní plocha, o výměře cca 9349 m2, p.č. 
5611/2, ostatní plocha, o výměře 568 m2, p.č. 5611/25, ostatní plocha, o výměře cca 348 m2, p.č. 
5611/26, ostatní plocha o výměře 1143 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví AVEZO Plus a.s., se 
sídlem Brno, Kroftova 1, IČ: 27757803 do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 
VARIANTA  II. 
1. záměr statutárního města Přerova  -směnu pozemků p.č. 5290/84, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 242 m2, p.č. 5290/85, ostatní plocha, o výměře 172 m2, p.č. 5290/86, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 114 m2, p.č. 5290/91, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 108 m2, p.č. 
5290/93, ostatní plocha, o výměře 336 m2, částí p.č. 5290/94, ostatní plocha, o celkové výměře 
328 m2, p.č. 5611/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2,  p.č. 5611/9, ostatní plocha, o 
výměře 134 m2, p.č. 5611/10, ostatní plocha, o výměře 192 m2, vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví 
statutárního města Přerova za části pozemků 5290/1, ostatní plocha, o výměře cca 927 m2, p.č. 
5290/97, ostatní plocha, o výměře cca 210 m2, pozemek p.č. 5025/5, ostatní plocha, o výměře 296 
m2 a pozemek p.č. 5296/2, ostatní plocha, o výměře 343 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví 
AVEZO Plus a.s., se sídlem Brno, Kroftova 1, IČ: 27757803. 

 
2. záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod částí pozemků p.č. 5290/1, ostatní plocha, o 

výměře cca 2175 m2, p.č. 5290/95, ostatní plocha, o výměře cca 197 m2, p.č. 5290/96, ostatní 
plocha, o výměře cca 1 m2, p.č. 5290/97, ostatní plocha, o výměře cca 1191 m2,  p.č. 5290/99, 
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ostatní plocha, o výměře cca 1396 m2, p.č. 5290/100, ostatní plocha, o výměře cca 9349 m2, p.č. 
5611/2, ostatní plocha, o výměře 568 m2, p.č. 5611/25, ostatní plocha, o výměře cca 348 m2, p.č. 
5611/26, ostatní plocha o výměře 1143 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví AVEZO Plus a.s., se 
sídlem Brno, Kroftova 1, IČ: 27757803 do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 
 
Hlasování o udělení slova pro Ing. arch. Holého - zástupce společnosti Společnost AVEZO Plus 
a.s., se sídlem v Brně: 32 pro, 1nehlasoval 
 
Diskuse: 
Ing. arch. Holý 

− přednesl, co se od doby, kdy byl na zasedání Zastupitelstva města – zhruba před rokem a čtvrt, 
stalo a jak vypadá příprava výstavby v dnešní době 

− co se týká časové chronologie, tak kupní smlouva byla podepsána začátkem prosince, nicméně 
schvalovací proces na Ministerstvu financí posunul celou záležitost tak, že se stali vlastníky až 
na začátku září letošního roku 

− záměr, který prezentovali před rokem hodlají dodržet 
− novým prvkem, o kterém před rokem nemluvili, je výstavba podnikatelského inkubátoru 

z části hlavního objektu, pro realizaci inkubátoru založili novou právnickou osobu – družstvo, 
s tím, že registrační žádost byla schválena letos v létě 

 
 Hlasování o variantě II, kterou doporu čil předkladatel p. Zácha, DiS.: 27 pro, 4 se zdrželi, 2 
nehlasovali 

 

295/8/3/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků pod 
stavbami ve  vlastnictví nebo spoluvlastnictví Stavebního bytového 
družstva Přerov - změna usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. VARIANTA  I.  
ruší usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 956/29/4/2010 přijaté na 29. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova konaném dne 12. dubna 2010. 
 
2. VARIANTA  I.  
schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova, a to pozemků 
  parcelní číslo druh výměra katastrální území 
1. 6703/1 zast.pl. a nádvoří 681 m² Přerov 

2. 6703/6 zast.pl. a nádvoří 208 m² Přerov 
3. 6705/4 zast.pl. a nádvoří 52 m² Přerov 
4. st.902 zast.pl. a nádvoří 1329 m² Předmostí 

5. 1019/2 zast.pl. a nádvoří 412 m² Přerov 
6. 1019/5 zast.pl. a nádvoří 408 m² Přerov 
7. 1032/12 zast.pl. a nádvoří 73 m² Přerov 

8. 2578/2 zast.pl. a nádvoří 1001 m² Přerov 
9. 5196/9 zast.pl. a nádvoří 469 m² Přerov 
10. 5198/59 zast.pl. a nádvoří 181 m² Přerov 

11. 5198/60 zast.pl. a nádvoří 179 m² Přerov 
12. 5198/61 zast.pl. a nádvoří 181 m² Přerov 
13. 2487/39 zast.pl. a nádvoří 441 m² Přerov 
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14. 5207/47 zast.pl. a nádvoří 34 m² Přerov 

15. 5207/49 zast.pl. a nádvoří 127 m² Přerov 
16. 5176/20 zast.pl. a nádvoří 17 m² Přerov 
17. 5176/22 zast.pl. a nádvoří 8 m² Přerov 

18. 5307/254 zast.pl. a nádvoří 9 m² Přerov 
19. 5307/129 zast.pl. a nádvoří 193 m² Přerov 
20. 5307/136 zast.pl. a nádvoří 647 m² Přerov 

21. 5307/241 zast.pl. a nádvoří 93 m² Přerov 
22. 4394/10 zast.pl. a nádvoří 474 m² Přerov 
23. 4394/12 zast.pl. a nádvoří 181 m² Přerov 

24. 4394/13 zast.pl. a nádvoří 182 m² Přerov 
25. 4394/14 zast.pl. a nádvoří 185 m² Přerov 
26. 4394/15 zast.pl. a nádvoří 473 m² Přerov 

27. 4394/28 zast.pl. a nádvoří 375 m² Přerov 
28. 4394/40 zast.pl. a nádvoří 485 m² Přerov 
29. 4394/50 zast.pl. a nádvoří 376 m² Přerov 

30. 4394/52 zast.pl. a nádvoří 378 m² Přerov 
31. 5104/2 zast.pl. a nádvoří 371 m² Přerov 
32. 5104/3 zast.pl. a nádvoří 279 m² Přerov 

33. 5104/4 zast.pl. a nádvoří 349 m² Přerov 
34. 4672/9 zast.pl. a nádvoří 381 m² Přerov 
35. 6786/2 zast.pl. a nádvoří 999 m² Přerov 

36. 3686/2 zast.pl. a nádvoří 373 m² Přerov 
37. 3686/3 zast.pl. a nádvoří 483 m² Přerov 
38. 3642/2 zast.pl. a nádvoří 374 m² Přerov 

39. 3619/3 zast.pl. a nádvoří 482 m² Přerov 
40. 4293/22 zast.pl. a nádvoří 368 m² Přerov 
41. 4293/19 zast.pl. a nádvoří 371 m² Přerov 

42. 4293/20 zast.pl. a nádvoří 371 m² Přerov 
43. 4293/21 zast.pl. a nádvoří 370 m² Přerov 
44. 4293/18 zast.pl. a nádvoří 371 m² Přerov 
45. 4927/2 zast.pl. a nádvoří 1 m² Přerov 

46. 480/1 zast.pl. a nádvoří 1.138 m² Přerov 
47. 560 zast.pl. a nádvoří 206 m² Přerov 
48. 561 zast.pl. a nádvoří 259 m² Přerov 

49. 562/1 zast.pl. a nádvoří 176 m² Přerov 
50. 562/2 zast.pl. a nádvoří 2 m² Přerov 
51. 552/2 zast.pl. a nádvoří 257 m² Přerov 

52. 75/30 zast.pl. a nádvoří 21 m² Přerov 
53. 75/29 zast.pl. a nádvoří 21 m² Přerov 
54. 75/28 zast.pl. a nádvoří 12 m² Přerov 

55. 99 zast.pl. a nádvoří 184 m² Přerov 
56. 1278 zast.pl. a nádvoří 603 m² Přerov 
57. 2159 zast.pl. a nádvoří 321 m² Přerov 

58. 199/1 zast.pl. a nádvoří 388 m² Přerov 
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59. 646/1 zast.pl. a nádvoří 376 m² Přerov 

60. 3111/1 zast.pl. a nádvoří 1.218 m² Přerov 
61. 3114/2 zast.pl. a nádvoří 350 m² Přerov 
62. 3346/3 zast.pl. a nádvoří 204 m² Přerov 

63. 3346/4 zast.pl. a nádvoří 742 m² Přerov 
64. 2790/8 zast.pl. a nádvoří 270 m² Přerov 
65. 2790/7 zast.pl. a nádvoří 267 m² Přerov 

66. 1032/7 zast.pl. a nádvoří 249 m² Přerov 
67. 4394/51 zast.pl. a nádvoří 375 m² Přerov 
68. 648/1 ostatní plocha 301 m2 Přerov 

69. 648/2 zast.pl. a nádvoří 60 m2 Přerov 
70. 2645/2 zast.pl. a nádvoří 387 m2 Přerov 
71. 2645/7 zast.pl. a nádvoří 424 m2 Přerov 

72. 5327/1 zast.pl. a nádvoří 279 m2 Přerov 
73. 5747/5 zast.pl. a nádvoří 267 m2 Přerov 
74. 5747/6 zast.pl. a nádvoří 160 m2 Přerov 

75. 5747/7 zast.pl. a nádvoří 327 m2 Přerov 
76. 5747/8 zast.pl. a nádvoří 332 m2 Přerov 
77. 6577/120 zast.pl. a nádvoří 254 m2 Přerov 

78. 6577/121 zast.pl. a nádvoří 325 m2 Přerov 
 
a zároveň vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod výše uvedených pozemků za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě. 
 Výběrové řízení bude zveřejněno na úřední desce Magistrátu města Přerova a na internetových 
stránkách  statutárního města Přerova po dobu devíti kalendářních týdnů. 
 Výběrové řízení bude dále ve výše uvedené době zveřejněno dvakrát  v Přerovských listech, 
třikrát v Hospodářských novinách – příloha Reality a bydlení a třikrát v časopise  Real City – střední 
Morava. Jako doplňující informace bude při každém zveřejnění tohoto výběrového řízení uvedeno, že 
se jedná o převod pozemků pod stavbami bytových domů ve vlastnictví třetích osob. 
 
1 VARIANTA  II. 
ruší usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 956/29/4/2010 přijaté na 29. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova konaném dne 12. dubna 2010. 
 
2 VARIANTA  II. 
schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova, a to pozemků 
 

  parcelní číslo druh výměra katastrální území 

1. 6703/1 zast.pl. a nádvoří 681 m² Přerov 

2. 6703/6 zast.pl. a nádvoří 208 m² Přerov 

3. 6705/4 zast.pl. a nádvoří 52 m² Přerov 

4. st.902 zast.pl. a nádvoří 1329 m² Předmostí 

5. 1019/2 zast.pl. a nádvoří 412 m² Přerov 

6. 1019/5 zast.pl. a nádvoří 408 m² Přerov 

7. 1032/12 zast.pl. a nádvoří 73 m² Přerov 

8. 2578/2 zast.pl. a nádvoří 1001 m² Přerov 

9. 5196/9 zast.pl. a nádvoří 469 m² Přerov 
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10. 5198/59 zast.pl. a nádvoří 181 m² Přerov 

11. 5198/60 zast.pl. a nádvoří 179 m² Přerov 

12. 5198/61 zast.pl. a nádvoří 181 m² Přerov 

13. 2487/39 zast.pl. a nádvoří 441 m² Přerov 

14. 5207/47 zast.pl. a nádvoří 34 m² Přerov 

15. 5207/49 zast.pl. a nádvoří 127 m² Přerov 

16. 5176/20 zast.pl. a nádvoří 17 m² Přerov 

17. 5176/22 zast.pl. a nádvoří 8 m² Přerov 

18. 5307/254 zast.pl. a nádvoří 9 m² Přerov 

19. 5307/129 zast.pl. a nádvoří 193 m² Přerov 

20. 5307/136 zast.pl. a nádvoří 647 m² Přerov 

21. 5307/241 zast.pl. a nádvoří 93 m² Přerov 

22. 4394/10 zast.pl. a nádvoří 474 m² Přerov 

23. 4394/12 zast.pl. a nádvoří 181 m² Přerov 

24. 4394/13 zast.pl. a nádvoří 182 m² Přerov 

25. 4394/14 zast.pl. a nádvoří 185 m² Přerov 

26. 4394/15 zast.pl. a nádvoří 473 m² Přerov 

27. 4394/28 zast.pl. a nádvoří 375 m² Přerov 

28. 4394/40 zast.pl. a nádvoří 485 m² Přerov 

29. 4394/50 zast.pl. a nádvoří 376 m² Přerov 

30. 4394/52 zast.pl. a nádvoří 378 m² Přerov 

31. 5104/2 zast.pl. a nádvoří 371 m² Přerov 

32. 5104/3 zast.pl. a nádvoří 279 m² Přerov 

33. 5104/4 zast.pl. a nádvoří 349 m² Přerov 

34. 4672/9 zast.pl. a nádvoří 381 m² Přerov 

35. 6786/2 zast.pl. a nádvoří 999 m² Přerov 

36. 3686/2 zast.pl. a nádvoří 373 m² Přerov 

37. 3686/3 zast.pl. a nádvoří 483 m² Přerov 

38. 3642/2 zast.pl. a nádvoří 374 m² Přerov 

39. 3619/3 zast.pl. a nádvoří 482 m² Přerov 

40. 4293/22 zast.pl. a nádvoří 368 m² Přerov 

41. 4293/19 zast.pl. a nádvoří 371 m² Přerov 

42. 4293/20 zast.pl. a nádvoří 371 m² Přerov 

43. 4293/21 zast.pl. a nádvoří 370 m² Přerov 

44. 4293/18 zast.pl. a nádvoří 371 m² Přerov 

45. 4927/2 zast.pl. a nádvoří 1 m² Přerov 

46. 480/1 zast.pl. a nádvoří 1.138 m² Přerov 

47. 560 zast.pl. a nádvoří 206 m² Přerov 

48. 561 zast.pl. a nádvoří 259 m² Přerov 

49. 562/1 zast.pl. a nádvoří 176 m² Přerov 

50. 562/2 zast.pl. a nádvoří 2 m² Přerov 

51. 552/2 zast.pl. a nádvoří 257 m² Přerov 

52. 75/30 zast.pl. a nádvoří 21 m² Přerov 

53. 75/29 zast.pl. a nádvoří 21 m² Přerov 

54. 75/28 zast.pl. a nádvoří 12 m² Přerov 
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55. 99 zast.pl. a nádvoří 184 m² Přerov 

56. 1278 zast.pl. a nádvoří 603 m² Přerov 

57. 2159 zast.pl. a nádvoří 321 m² Přerov 

58. 199/1 zast.pl. a nádvoří 388 m² Přerov 

59. 646/1 zast.pl. a nádvoří 376 m² Přerov 

60. 3111/1 zast.pl. a nádvoří 1.218 m² Přerov 

61. 3114/2 zast.pl. a nádvoří 350 m² Přerov 

62. 3346/3 zast.pl. a nádvoří 204 m² Přerov 

63. 3346/4 zast.pl. a nádvoří 742 m² Přerov 

64. 2790/8 zast.pl. a nádvoří 270 m² Přerov 

65. 2790/7 zast.pl. a nádvoří 267 m² Přerov 

66. 1032/7 zast.pl. a nádvoří 249 m² Přerov 

67. 4394/51 zast.pl. a nádvoří 375 m² Přerov 

68. 648/1 ostatní plocha 301 m2 Přerov 

69. 648/2 zast.pl. a nádvoří 60 m2 Přerov 

70. 2645/2 zast.pl. a nádvoří 387 m2 Přerov 

71. 2645/7 zast.pl. a nádvoří 424 m2 Přerov 

72. 5327/1 zast.pl. a nádvoří 279 m2 Přerov 

73. 5747/5 zast.pl. a nádvoří 267 m2 Přerov 

74. 5747/6 zast.pl. a nádvoří 160 m2 Přerov 

75. 5747/7 zast.pl. a nádvoří 327 m2 Přerov 

76. 5747/8 zast.pl. a nádvoří 332 m2 Přerov 

77. 6577/120 zast.pl. a nádvoří 254 m2 Přerov 

78. 6577/121 zast.pl. a nádvoří 325 m2 Přerov 
 
Diskuse: 
Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

− je to poměrně složitý materiál – pokud by se na něj chtěl zastupitel či občan zeptat, tak by 
navrhoval, aby přišel na odbor majetku, kde by to podrobněji vysvětlili 

 
Mgr. Grambličková 

− pokud bude výběrové řízení – nepředpokládá velký zájem jiných subjektů než je SBD, ale má 
obavy z jedné věci – při jednání s SBD ve své době se dohodli na ceně přijatelné pro město i 
SBD, což bylo asi 500,-Kč/m², a pokud bude výběrové řízení, tak cena může být výrazně nižší 
– takže jestli by nebylo dobré tam uvést minimální kupní cenu – těch 500,-Kč/m² - do 
podmínek výběrového řízení  

 
p. Zácha, DiS. 

− v materiálu je tato cena uvedena, samozřejmě to mohou dát do podmínek výběrového řízení, 
celý záměr materiálu je sjednotit majitele bytů a domů a pozemky a bude se to nabízet jako 
všechny pozemky najednou 

 
Ing. Šlechta 

− zeptal se, zda bude jednou z podmínek výběrového řízení možnost zrušení výběr.řízení bez 
udání důvodů a jestli počítá město s variantou, že by se vlastníkem pozemků stal i někdo jiný 
než SBD? – mohou tam být i spekulativní důvody 

 
p. Zácha, DiS. 

− ano, počítají s podmínkou, že by zrušili výběrové řízení bez udání důvodů 
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− nelze vyloučit, že by se někdo přihlásil, samozřejmě záměr je to prodat celé jako „anblok“ 
SBD 

 
Ing. Dostal 

− budou se ty jednotlivé položky prodávat jakoby zvlášť nebo to bude „anblok“ všech těch tisíce 
m²? 

 
p. Zácha, DiS. 

− je záměr, aby to bylo „anblok“ všech těch tisíce m² 
 
Hlasování o variantě I, kterou doporučil předkladatel p. Zácha, DiS.: 26 pro, 3 se zdrželi, 3 
nehlasovali 

 

296/8/3/2011 Úplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku  p.č. 255/1 o výměře cca 7 m2, v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých  věcí z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 255/1, zahrada, o výměře cca 7 m2, v k.ú. Přerov,     
do majetku ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Na prodej části 
pozemku p.č. 255/1 v k.ú. Přerov bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva 
bude uzavřena po výstavbě trafostanice, do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu 
potvrzeného příslušným katastrálním úřadem na statutární město Přerov a vyhotovení znaleckého 
posudku statutárním městem Přerovem, kterým bude stanovena kupní cena v místě a čase obvyklá. 
Veškeré náklady spojené s převodem hradí statutární město Přerov. 

Odpovídá: Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Termín: 15.12.2011 

 
Diskuse: 
Občan – p. Vyhlídka 

− připadá mu divné – prodávat něco, co není mé – to je velice špatné 
− myslí si, že jestliže má svěřený majetek k hospodaření, tak není nikde napsáno právo, že ho 

může prodávat – majetek není ani Rady a ani jiných lidí toho města 
 
Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

− pozemky, které prodávají, jsou ve vlastnictví města 
 
Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval 

 

297/8/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 21 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, 
č.p. 2505, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.      
v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu 
č. 25/2007 v platném znění 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 21 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 1, 3, 5, 7) a spoluvlastnických podílů 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 a pozemku p.č. 
4167/9 o výměře 585 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. 
bytové jednotky, nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 
 
Hlasování o udělení slova pro Mgr. Ivu Derychovou, která v rámci mandátní smlouvy 
zajišťuje  prodej bytových jednotek: 29 pro, 4 nehlasovali 
 
Mgr. Derychová 

− podala informace k prodeji bytových jednotek 
 
občan – p. Porč 

− přepočítávali si také prodej bytů – zjistili, že za letošní rok bylo prodáno pouhých 150 bytů, 
tzn. že ještě celý příští rok by měly probíhat prodeje 

− naši občané stále platí zvýšené nájemné, ale prodej bytů měl být ukončen v závěru minulého 
roku 

− zjišťovali si, že celá akce byla dost špatně připravená, uspěchaná 
− zeptal se, jak to vypadá s ulicí Škodova – tam to probíhá už několik let, bydlí tam ještě 17 

rodin 
 
p. Zácha, DiS. 

− pochopitelně nemají zájem jakýmkoliv způsobem prodej bytů zdržovat, v některých domech 
jsou problémy 

− Škodovu ulici – firmu Opera Bohemia – mohou otevřít v bodu Různém – a sankce s paní Mgr. 
Derychovou není teď schopen z hlavy odpovědět – odpoví mu písemně 

 
Mgr. Puchalský 

− zajímá ho, zda jsou prodávány všechny byty v bloku 27,29,31 – neboť ty byty prokazovaly 
zjevné vady a byly uživatelům nabízeny za cenu znaleckého posudku bez zohlednění zjevných 
nebo skrytých vad 

 
p. Zácha, DiS. 

− toto se bude probírat v následujícím materiálu, tady u těchto bytových jednotek problémy 
nebyly – Mgr. Puchalský se asi bavil o ul. Jilemnického – to jsou dva materiály níž 

 
Hlasování: 33 pro - jednomyslně 
 

 

298/8/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
bytové jednotky č. 1507/6 v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 
1512, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.        
v platném znění do vlastnictví nájemce 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 – doprodej bytové jednotky č. 
1507/6 v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov (Kozlovská 27, 29, 31) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení za cenu 549.658,- Kč a 
spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov  ve výši 6793/206480 za 
cenu 15.268,- Kč, včetně doplatku za realizované opravy ve výši 6.461,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu 571.387,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 
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25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do 
vlastnictví stávající nájemkyně, paní L.M., přičemž převod bude realizován v termínu do 31.1.2012. 
 
Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval 

 

299/8/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
žádost o úpravu nabídkových cen 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, převáděných 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 trvá na svém usnesení č. 179/6/3/2011, přijatém na          
6. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 20.6.2011, kterým byl schválen 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: 33 pro - jednomyslně 
 
PŘESTÁVKA: 14.30 – 14.50 hodin 

 

300/8/3/2011 Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním 
městem Přerov a společností PSS Přerovská stavební a.s.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí 
smlouvě kupní, kterou dne 15.10.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.5.2011, uzavřely statutární 
město Přerov jako budoucí prodávající a PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem 
Skopalova 2861/7, Přerov jako budoucí kupující, k pozemkům p.č. 230 (zastavěná plocha a nádvoří) o 
výměře 338 m2, p.č. 231 (ostatní plocha) o výměře 291 m2 a částem pozemků p.č. 4934 (ostatní 
plocha) o výměře cca 17 m2, p.č. 203 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 11 m2, p.č. 205 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 377 m2, p.č. 207/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
cca 328 m2, p.č. 208/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 260 m2 a p.č. 4931 (ostatní plocha) o 
výměře cca 85 m2, vše v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 2 bude změněno znění čl. II odst. 2  smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě tak, že text: 
  
„Smluvní strany se zavazují, že kupní smlouvy k pozemkům resp. částem pozemků, které jsou uvedeny 
v odst. 1 tohoto článku smlouvy, uzavřou následujícím způsobem: 
 
a) k pozemkům p.č. 230, p.č. 231 a části pozemku p.č. 4931 v k.ú. Přerov bude mezi smluvními 
stranami uzavřena kupní smlouva do 30 dnů ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu 
prodávajícímu geometrický plán na rozdělení pozemku p.č. 4931 v k.ú. Přerov potvrzený příslušným 
katastrálním úřadem a současně ode dne, kdy příslušný stavební úřad vydá rozhodnutí či jiné 
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opatření, kterým vysloví souhlas s rozdělením pozemku p.č. 4931 v k.ú. Přerov dle předloženého 
geometrického plánu,   
 
b) k částem pozemků p.č. 203, p.č. 205, p.č. 207/1, p.č. 208/1 a p.č. 4934 v k.ú. Přerov budou po 
dokončení stavby každého jednotlivého polyfunkčního objektu na dotčených nemovitostech uzavřeny 
mezi smluvními stranami samostatné kupní smlouvy na všechny výše uvedené pozemky zastavěné tímto 
polyfunkčním objektem, a to do 90 dnů ode dne, kdy bude budoucímu prodávajícímu doručen 
geometrický plán na zaměření tohoto polyfunkčního objektu potvrzený příslušným katastrálním 
úřadem.“ 
 
se nahrazuje textem: 
 
„Smluvní strany se zavazují, že kupní smlouvy k pozemkům resp. částem pozemků, které jsou uvedeny 
v odst. 1 tohoto článku smlouvy, uzavřou následujícím způsobem: 
 
a) k pozemkům p.č. 230, p.č. 231 a části pozemku p.č. 4931 v k.ú. Přerov bude mezi smluvními 
stranami uzavřena kupní smlouva do 30 dnů ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu 
prodávajícímu geometrický plán na rozdělení pozemku p.č. 4931 v k.ú. Přerov potvrzený příslušným 
katastrálním úřadem a současně ode dne, kdy příslušný stavební úřad vydá rozhodnutí či jiné 
opatření, kterým vysloví souhlas s rozdělením pozemku p.č. 4931 v k.ú. Přerov dle předloženého 
geometrického plánu,   
 
b) k částem pozemků p.č. 203, p.č. 205, p.č. 207/1, p.č. 208/1 a p.č. 4934 v k.ú. Přerov budou mezi 
smluvními stranami uzavřeny samostatné kupní smlouvy, přičemž každá samostatná kupní smlouva 
bude uzavřena ke všem částem výše uvedených pozemků, které budou jednotlivým polyfunkčním 
objektem zastavěny, a to do 30 dnů ode dne, kdy bude budoucímu prodávajícímu doručen geometrický 
plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude na výše uvedených pozemcích zaměřen 
jednotlivý polyfunkční objekt jako rozestavěná budova ve smyslu ust. § 27 písm. l) zákona č. 344/1992 
Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.“  
 
Ostatní ujednání smlouvy o budoucí smlouvě kupní se nemění. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.11.2011 

Hlasování: 25 pro, 2 se zdrželi, 6 nehlasovalo 

 

301/8/3/2011 Bezúplatný převod části pozemku p.č. 456/3 v k.ú. Lověšice u Přerova 
z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města 
Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 456/3 
(ostatní plocha – silnice) v k.ú. Lověšice u Přerova, označené geometrickým plánem č. 249-109/2011 
ze dne 12.8.2011 jako pozemek p.č. 456/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 343 m2      
v k.ú. Lověšice u Přerova, z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 
1191/40a, Olomouc – Hodolany, se kterou hospodaří Správa silnic Olomouckého kraje, IČ 70960399, 
se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc – Hodolany, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

Hlasování: 29 pro, 4 nehlasovali 
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302/8/3/2011 Úplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 542/3, a spoluvlastnického podílu na pozemku 
p.č.  528/2, a  p.č. 529/7  v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 542/3, ostatní 
plocha, ostatní komunikace,  o výměře 93 m2 v k.ú. Přerov,  ze spoluvlastnictví  Mgr. Š.H. a  Ing. V. 
H., (každý k id. 1/2 spoluvlastnického podílu), do vlastnictví statutárního města Přerova za  
dohodnutou   kupní cenu stanovenou ve znaleckém posudku č. 788/11 znalce Ing. Jiřího Pavelky, která 
činí 76 362,11 Kč (tj. 821,09 Kč/m2) za podmínky zajištění finančního krytí. 
 
2. schvaluje úplatný převod  spoluvlastnického podílu id. 329/15263 k pozemku p.č. 529/7, 
zastavěná plocha a  nádvoří,  o výměře 48 m2   v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví Š.Ch. k id. ¼ 
spoluvlastnického podílu, M.P. id ¼ spoluvlastnického  podílu, A.V. k  id ¼ spoluvlastnického podílu, 
M.V. k id ¼ spoluvlastnického podílu,  do vlastnictví statutárního města Přerova za dohodnutou  kupní 
cenu ve výši 1106,-Kč  (za spoluvlastnický podíl statutárního města Přerova) a  spoluvlastnického 
podílu id. 329/15263 k  pozemku p.č. 528/2, zastavěná plocha a nádvoří  o výměře  380 m2 v k.ú. 
Přerov ze spoluvlastnictví  Mgr. Š.H. a  Ing. V.H. k id 1/2 spoluvlastnického podílu, do vlastnictví 
statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu  12 287,- Kč,-  (za spoluvlastnický podíl 
statutárního města Přerova). Převod bude hrazen z finančních prostředků společenství vlastníků  
jednotek. 
 
Hlasování o bodu 1, bod 2 byl předkladatelem p. Záchou, DiS. stažen: 31 pro, 2 nehlasovali 

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

 

303/8/4/2011 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 6/11 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. 6/11 ze dne 4. 5. 2011 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a Mgr. R.Š., jako dlužníkem, jehož předmětem bude 
změna znění čl. III odst. 1, věty první tak, že její stávající text: 
 
 „Dlužník se zavazuje 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 1145000049 a to tak, aby částku 105 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradil 
nejpozději do 15. 5. 2017.“ 
 
 
 se nahrazuje textem: 
 
„Dlužník se zavazuje 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 1145000049 a to tak, aby částku 93 797,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradil nejpozději  
do 15. 5. 2017.“ 
 
V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění. 
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Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.11.2011 

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali 
 

 

304/8/4/2011 Prominutí pohledávky na poplatku z prodlení a záměr na poskytnutí 
daru paní H.S. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 146 563,00 Kč za paní 

H.S., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s 
užíváním bytu č. 5, v domě č.p. 1684, nám. Fr. Rasche 6, v Přerově. Pohledávka statutárního 
města /Přerova na poplatku z prodlení za prodlení se zaplacením nájemného činí 47 777, Kč a 
pohledávka Domovní správy města Přerova na poplatku z prodlení za prodlení se zaplacením 
úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu činí 98 786,00 Kč. 

 
2. neschvaluje záměr na poskytnutí daru v částce 894 689,00 Kč paní H.S., jako kompenzaci za 

uhrazený poplatek z prodlení ve výši 894 689,00 Kč vzniklý z důvodu prodlení s úhradou 
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 5, v domě č.p. 1684, nám. Fr. 
Rasche 6. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.11.2011 

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali 
 

 

305/8/4/2011 Dohoda o splátkách pohledávky za paní V.S.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerov, jako 
věřitelem a paní V.S., jako dlužníkem, o splátkách pohledávky ve výši 14.987,- Kč s příslušenstvím se 
lhůtou splatnosti 30 měsíců ode dne uzavření dohody za neuhrazené náklady pohřbu. Podmínkou 
uzavření dohody je uznání pohledávky co do jejího důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi 
věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a o 
tom, že dlužník bude ve splátkách hradit rovněž úroky z prodlení jako příslušenství výše uvedené 
pohledávky. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

Diskuse: 
Mgr. Puchalský 

− ověřoval některý orgán, jak je to s její majetkovou validitou  
 
 
Mgr. Hrubá  – vedoucí oddělení právního 

− paní uvádí, že je bez prostředků, snažili se jí vyjít vstříc z důvodu, že je vhodnější, aby 
nějakým způsobem hradila splátky sama, než aby muselo dojít na vymáhání soudní cestou  

 
Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval 
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306/8/4/2011 Rozpočtové opatření č. 13 

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

− zeptala se, zda je možné do tohoto avizovaného zvýšení rozpočtu zahrnout (posílení rozpočtu 
o 105 000,-Kč a z toho 100 tis.Kč na opravy komunikací vysypáním drtí) cestu –tzv. myší díru 
směrem do Předmostí 

 
p. Zácha, DiS. 

− tímto rozpočtovým opatřením je řešena i tato komunikace – priorita je tento podjezd 
v Předmostí 

 
Hlasování: 29 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval 
 

 

307/8/4/2011 Rozpočtové opatření č. 14 

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

− zeptala se na záležitost týkající se firmy MT Legal s.r.o. – proč město není schopné samo se 
svým právním oddělením atd. tyto věci řešit, proč se musí najímat firma? 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− tuto firmu si vybrali, protože se specializuje na zákon o zadávání veřejných zakázek – dělali 
audit výběrových řízení na stavby minulé 

 
Ing. Bakalík – tajemník MMPr 

− magistrát města má kvalitní právní službu, ale v těchto případech je vždycky dobré využít 
služeb specialistů 

− posílené rozpočtové opatření je opravdu na úhradu takto vyvolané služby externího poradce 
− většina měst už využívá služeb poradenských firem v těchto věcech týkajících se veřejných 

soutěží 
 
Mgr. Puchalský 

− z minulosti nejsou dobré zkušenosti města Přerova s odbornou firmou ve vztahu k zadávání 
veřejných zakázek, tak pokud ale půjde takto dál, tak město nebude potřebovat právní 
oddělení, právníka a ve své podstatě dojde k privatizaci jakéhokoliv pracoviště městského 
úřadu, protože bude pořád lepší si najímat a na druhé straně platit velmi dobře úřednictvo – 
vždyť ty náklady narůstají 

− obec musí být na prvém místě schopná produkovat kvalitní práci prostřednictvím magistrátu 
 
Mgr. Kulíšek 

− aby bylo jasno – nemluvíme teď o běžné každodenní právnické práci, ale mluvíme o odborné 
specifikaci firmy 
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primátor Ing. Lajtoch 
− firma SAD Trnava požadovala po městu finanční prostředky, proto požádali tuto společnost, 

se kterou již dlouhodobě spolupracují, aby analyzovala, jestli jsme schopni nebo můžeme 
nějakým způsobem kompenzovat navýšenou prokazatelnou ztrátu MHD 

 
Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy 

− účast MT Legal, s.r.o. byla vyvolána vnějším tlakem a nezávisle dělala pro město expertizu 
v celé té záležitosti kolem SADu s tím, že v podstatě jejich závěry 100% odpovídaly 
stanovisku, které zpracovalo oddělení právní a odbor evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu 

 
Mgr. Netopilová 

− odpovědi jsou jako z manažerské příručky, samozřejmě souhlasí s panem Puchalským 
 
Mgr. Karola– vedoucí Odboru vnitřní správy 

− ve vazbě na události kolem SADu – RM uložila odb.vnitřní správy a odboru evidenčních 
správních služeb a obecního živnostenského úřadu, aby zpracovaly závazné stanovisko 
k námitkám, které předložil MT Legal – bylo zpracováno, na základě tohoto stanoviska, které 
zpracovali úředníci v rámci své odborné a věcné kompetence byla vyvolána další jednání, kde 
druhá strana tyto závěry zpochybnila velmi zásadně, z toho důvodu byla postoupena nezávislé 
expertize této renomované společnosti, která závěry úředníků v této věci 100% potvrdila 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− při jednání se SADem měli zájem ukončit smluvní vztah na základě jejich výpovědi z května 
2011 a chtěli se opravdu dohodnout – hledali cestu nějaké kompenzace 

 
Mgr. Puchalský 

− vystoupení pana Karoly potvrdilo to, co říká – jestliže úřad má sebevědomí a říká, že se máme 
chovat tak a tak a druhá strana má až kritické námitky, tak proč nenutíme druhou stranu, aby 
předložila takový posudek, ze kterého vyplyne za prvé, za druhé,..., proč do toho jdeme my a 
financujeme to? 

 
Mgr. Kulíšek 

− firma SAD předložila posudek renomované firmy z Prahy a proto požadovali posudek naší 
nezávislé firmy 

 
Hlasování: 27 pro, 2 se zdrželi, 3 nehlasovali 

 

308/8/4/2011 Žádost o poskytnutí příspěvku na uspořádání závodu Velká cena 
města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Střední škola zemědělská, IČ: 63701171, se 
sídlem Přerov, Osmek 47, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním závodu Velká 
cena města Přerova, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 
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2212   510  Investiční akce (org. 500216 – 
 Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
 – veřejné osvětlení) 

1 315,0 * - 20,0 1 295,0 

  6121    Budovy, haly a stavby   - 20,0   
3419   110  Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 + 20,0 20,0 

  5339    Neinvestiční transfery cizím 
 příspěvkovým organizacím 

  + 20,0   

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a grantový program 31 978,8 * + 20,0 31 998,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
 
Diskuse: 
Ing. Šlechta 

− město je na tom tak finančně dobře, že může poskytovat i za současné situace příspěvky a 
různé dotace? Máme dostatek financí na investice, že město není zadlužené, že máme dostatek 
financí na zabezpečení řádného chodu města? 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− ZM schválilo záměr k poskytnutí této dotace a odbor ekonomiky prostřednictvím jeho osoby 
jej naplňoval 

− ano, nemůžeme rozdávat, nicméně v těch menších částkách, navrhují poskytnutí této dotace 
 
Mgr. Grambličková – technická 

− bývá dobrým zvykem, že je vždy informuje předseda Finančního výboru, který je ale dnes 
omluven, tak jestli ho někdo zastupuje a nebo jestli někdo může dát stanovisko F.výboru 

 
pí Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky 

− v zápise z Finančního výboru byl výsledek hlasování k tomuto materiálu: 1 pro, 3 proti, 5 se 
zdrželo, takže Fin.výbor se neusnesl 

 
Ing. Šlechta 

− Fin. výbor se neusnesl, odbor ekonomiky nedoporučuje schválit a přesto pan primátor dává 
schválit dotaci i přesto v jaké situaci se město nachází 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− dává návrh tak, jak se usnesla Rada města 
 
p. Hlavinka 

− byl překvapen, protože Finanční výbor v podstatě nedoporučil jedinou z těchto dotací, jediný 
příspěvek, vyjímkou možná byla dotace soukromým subjektům lékárnám na území města 
Přerova 

− myslí si, že jedním z úkolů města je tyto organizace podporovat a především tehdy, když 
reprezentují město  

− osobně pro tyto dotace hlasovat bude 
Mgr. Grambličková 

− na co máme grantový program? 
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pí Jandová 
− v pracovní skupině grantového programu se tato záležitost projednávala a grant nebyl udělen, 

a proto nechápe, proč se to znovu vrátilo 
 
Ing. Pospíšilová 

− Finanční výbor prověřoval tyto dotace z finančního hlediska města Přerova a proto tyto dotace 
nedoporučil 

− dotace jsou znovu předkládány podle hesla „kdo si počká, ten se dočká“ 
Hlasování: 23 pro, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval 

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

 

309/8/5/2011 Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního 
rozvoje statutárního města Přerova za rok 2010 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí důvodovou zprávu plnění Strategického plánu ekonomického a územního 

rozvoje statutárního města Přerova za rok 2010, 
 
2. ukládá Radě města Přerova zabývat se přípravou strategického rozvojového dokumentu města 

Přerova pro období 2014 - 2020 a předložit harmonogram činností včetně personálního 
obsazení v průběhu roku 2012. 

 
Diskuse: 
Mgr. Kulíšek 

− navrhl doplňující návrh k předloženému usnesení a to bod 2) ukládá Radě města Přerova 
zabývat se přípravou strategického rozvojového dokumentu města Přerova pro období 2014 - 
2020 a předložit harmonogram činností včetně personálního obsazení v průběhu roku 2012. 

− měly by být zastoupeny všechny volební strany 
 
občan – p. Porč 

− v plánu strategického rozvoje jsou již dnes zřejmé věci, které nebudou splněny do roku 2013 – 
např. výstavba malometrážních bytů 

− mělo by se k tomu přistupovat střízlivě, neví jestli je to na tak dlouhé období vhodné 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− myslí si, že by měl být nový tým – převážně z podnikatelské sféry, jiných organizací, 
neziskových organizací a začít pracovat na novém strategickém plánu 

 
občan – p. Střelec 

− doporučil, aby se tam objevili i zástupci z místních částí 
 
Hlasování: 29 pro, 4 nehlasovali 

 

310/8/5/2011 Smlouva o poskytnutí provozního a investičního příspěvku statutárním 
městem Přerovem společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 
2011 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí provozního a 
investičního příspěvku statutárním městem Přerovem společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 
2011 v celkové výši 8 000 000 Kč mezi statutárním městem Přerovem a společností Regionální letiště 
Přerov, a. s. Trávník 30, 750 02 Přerov, IČ: 28572971. 
 
Diskuse: 
Občan – p. Kohout 

− zeptal se, zda existuje k tomuto projektu jakákoliv ekonomická studie, která by se zabývala 
ekonomickou podstatou problému – vidí zde velmi velké problémy ekonomiky, co se týče 
tohoto subjektu – rád by se seznámil s těmito podklady 

 
Mgr. Kulíšek 

− poděkoval za tuto otázku a připomenul mu, že před třemi lety mu e-mailoval každý druhý den 
z důvodu zachování letiště se smíšeným provozem a chtěl podklady pro jednání na 
ministerstvu, ale to bylo ještě v době, kdy byl zaměstnaný na letišti, takže teď asi změnil názor 

 
Hlasování o udělení slova pro Mgr. Petra Poláška ředitele akciové společnosti: 31 pro,                    
2 nehlasovali 
 
host – Mgr. Polášek 

− pro obnovu infrastruktury přerovského letiště je vyčleněna částka kolem 480 mil.Kč 
v Regionálním operačním programu, vyhlášení výzvy pro čerpání je vyhlášeno na rok 2012 

− pro projekt je nejdůležitější to, že je tu konsensus dvou krajů a statutárního města Přerov – 
žádný jiný projekt takovýto konsensus nemá – Zlín dává ze svého 250 mil.Kč na to, aby tato 
částka byla proinvestována v Olomouckém kraji 

− součástí všech dokumentací, které jsou posílány do Bruselu s žádostmi o uvolnění té částky je 
samozřejmě je jako ad 1 – analýza nákladů a výnosů, jako ekonomický dokument si ho 
nechali zpracovat firmou a také modifikovali v minulém roce podnikatelský plán 

 
Ing. Šlechta 

− pogratuloval panu řediteli, že se podařilo do konce září utržit Regionálnímu letišti 260 tis.Kč 
− pakliže existuje studie a posílá se do Bruselu, tak je rád, že tuto studii jako podklad pro 

jednání neobdrželi, protože při vynakládání 8 mil.Kč je to zřejmě nepodstatná informace 
− myslí si, že důvodová zpráva je silně nevyvážená, neobsahuje všechny, které se k dané 

smlouvě váží – je přesvědčen, že vynaložením této částky městu bude způsobena škoda a 
velmi se obává toho, aby další zastupitelstvo po nich jako zastupitelích tyto peníze 
nevymáhalo, protože jsou schopni v dané chvíli předvídat reálnost tohoto projektu 

 
Mgr. Puchalský 

− od p. Poláška slyší už druhý nebo třetí termín, kdy bychom měli bruselské peníze reálně 
uchopit 

− konstatoval 3 zásadní věci, proč není ochoten se touto věcí zabývat a podporovat ji: 1. myslí 
si, že přání je otcem myšlenky a to je velmi chatrný nástroj, jak dosahovat cíle, 2. snažíme se 
trvale udržovat neudržitelné a apelovat a akcentovat armádu a smíšený provoz, 3. 8 mil.Kč 
v dnešní době je dle jeho názoru pro městský rozpočet téměř trestuhodná nehospodárnost a 
z hlediska rozumu i širších dobrých mravů ve vztahu k řízení města a občanům je to 
nepřijatelné 

− myslí si, že by město vůbec v té společnosti nemělo být, nechť si kraje regionálně podnikají 
v letectví a v letecké dopravě, ale vůbec nevidí reálný věcný důvod, abychom my setrvali 
v akciové společnosti 

p. Zácha, DiS. 
− jsme členem regionální společnosti, jsme poslední akcionáři, kteří v letošním roce nepřispěli, 

ale myslí si, že by se měli pobavit zda letiště ano či ne – letiště by zde mělo být 
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− p.Kohout, jako bývalý zaměstnanec letiště, ho jistě podpoří v tom, že umístění bochořské 
základny je jedinečné, co se týče doletových vzdáleností – pokryjeme celé území Moravy, 
apeluje na integrovaný záchranný systém, vrtulníky pomohly při krizových situacích 

− myslí si, že by za letiště měli bojovat – je tam dnes zaměstnaných asi 700 lidí 
 
Ing. Čermák 

− fascinuje jej jedna věc, že někteří zastupitelé zařezávají letiště, aniž by padlo rozhodnutí 
z Ministerstva obrany – letiště tu je a dlouhé roky fungovalo 

− osobně se domnívá, že pokud přijde město o letiště, tak to bude obrovská chyba 
 
Mgr. Grambličková 

− vždy byla příznivcem letiště, ale situace se mění, nevíme doposud jednoznačný postoj 
Ministerstva obrany k této záležitosti a má obavy, že 8 milionová investice vyletí komínem a 
nebude k ničemu 

− smlouva je velmi nekonkrétní – na co bude těch 8 milionů použito? Je konec října, stihne se to 
do konce roku 2011 proinvestovat? 

primátor Ing. Lajtoch 
− představenstvo společnosti se dohodlo na podílu, který každý akcionář vloží do této 

společnosti, samozřejmě s nějakým účelem 
 
host – Mgr. Polášek 

− kdybychom tento projekt neměli, tak už by ta základna neexistovala minimálně 3 roky 
− o projekt se bojuje a proto je pro ministerstvo zásadní rozhodnutí velice těžké 
− 3 roky zde mít 700 míst je bonus, nad kterým nikdo nemůže mávnout rukou 
− k připomínce pí Grambličkové – už je skoro listopad – rozpočet běží a také běží provozní 

náklady, použití investičního příspěvku je jednoznačné – dělají projektové dokumentace 
pro územní řízení, pro stavební povolení, teď zadávali hloubkovou studii úletových částek 
– takže to bude použito na přípravu projektu 

 
Mgr. Puchalský 

− váží si boje o přerovské letiště a musí konstatovat, že kdybychom o něj nebojovali, tak už tu 
armáda samozřejmě tři roky nebyla a státní rozpočet by ušetřil asi 2 miliardy Kč 

− měli možnost se setkat s náměstkem ministra, mluvili s ním z očí do očí a ty nepřímé 
argumenty a důkazy, které se tam dozvěděli přímo na Ministerstvu obrany, ty opravdu 
nesvědčí dobré kondici přerovského letiště, tedy reálné existenci smíšeného provozu 
v rozhodné době, je možné, že za rok a rok a půl to tak bude, ale v této době investujeme 
jednoznačně do velmi otevřeného a pochybného projektu a proto ten záměr nebude 
podporovat 

 
host – Mgr. Polášek 

− hovořil o tom s náměstkem ministra zhruba před 14 dny – nejedná se pouze o přerovské 
letiště, ale i pardubické, ve Kbelích – jsou to letiště se smíšeným provozem – armáda jde ode 
zdi ke zdi 

− chybí dlouhodobá koncepce 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− Přerov je už historicky dopravní křižovatkou – takže by zde navazoval terminál – projekt má 
dlouhodobé trvání, pokud armáda zakonzervuje letiště, tak se to nedá nikdy už do provozu 

− podporujme tento projekt, nastartovali jsme ho, odstoupit z tohoto projektu by bylo netaktické 
už ve spolupráci s oběma partnery 

 
občan – p. Kohout 
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− k panu náměstkovi Kulíškovi – ta diskuse byla ke službě SAR, která měla nesporný přínos pro 
letiště – korespondenci s ním má schovanou, takže by se to dalo porovnat, jestli neoperujeme 
každý s jiným papírem 

− k panu řediteli Poláškovi – sám ví, že dotace je použitelná pouze do rozvoje infrastruktury 
letiště, s ekonomií provozu nemá vůbec nic společného, kromě toho, že nastaví nějaké 
parametry do budoucna, pak se to letiště pohybuje v běžném tržním prostředí a ziskovost je 
determinována úplně jinými vazbami než výší dotace 

− k panu Záchovi – on (p. Kohout) je bývalý letec a proto nechce být ten kat, který ho bude 
zařezávat, ale podstata je ta, že např. SARová služba, o kterou se zde opírají, již v Přerově dva 
roky není 

 
p. Zácha, DiS. 

− nikdo z nás nechce rušit přerovskou základnu 
Hlasování: 27 pro, 2 proti, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali 
 

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

 

311/8/7/2011 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 - účelová dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, 
Komenského 29, IČ: 00842966, se sídlem Přerov, Komenského 29, pro 17 studentů a 2 
pedagogy školy na náklady spojené s účastí na výměnném pobytu v družebním městě Cuijk - 
Holandsko, který se konal v termínu od 19. do 25. března 2011, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   
 
 

6121 

510 Investiční akce (org. 500216 - 
Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
- veřejné osvětlení) 
Budovy, haly a stavby 

1 465,0 * - 20,0 
 
 

- 20,0 

1 445,0 

3121   
5339 

610  Gymnázia  
Neinvestiční transfery cizím 
příspěvkovým organizacím 

0,0  + 20,0 
+ 20,0 

 20,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 31 828,8 * + 20,0 31 848,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

Odpovídá: Rada města Přerova 
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Termín: 30.11.2011 

 
Diskuse: 
Mgr. Netopilová 

− zdržela se hlasování, jelikož učí na gymnáziu 
 
Ing. Šlechta 

− co vás vede, pane náměstku Hluzíne, jít proti doporučení odboru ekonomiky 
 
Mgr. Hluzín 

− všechny účelové dotace, které jsou zde ke schválení – když si uděláte jejich součet, tak 
opravdu za to město moc nepostaví 

− to je první věc a druhá je, že se zavázali záměrem 
 
Ing. Šlechta 

− při schvalování záměru – když se vám to hodí – tak říkáte, že záměr není závazný, znovu se 
zeptal, co k tomu vede, za současného ekonomického stavu města poskytovat dotace a na 
druhé straně si brát úvěry 

 
Mgr. Hluzín 

− těžko se na to odpovídá, jestliže se jedná o 20 tis.Kč pro studenty gymnázia a srovnává se to 
se 100 milionovým účelově vázaným úvěrem na modernizace úřadování ve městě 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− paní Netopilová za ním poslala studentky, aby umožnili udělat propagační akci na náměstí – 
tato akce také stálo okolo 30 tis.Kč – taktéž to nebylo v plánu 

− tato dotace je finančně krytá a proto je předložena do zastupitelstva 
 
Mgr. Netopilová - technická 

− upřesnila – studentský projekt je určený pro širokou veřejnost – jedná se o rozvoj cyklistiky, 
na konci roku budou dávat městu materiály, které by měly přispět k tomuto rozvoji 

− udivil jí přístup technických služeb na samotné akci, ale nebude to nyní hodnotit 
 
Hlasování: 23 pro, 3 proti, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali 

 

312/8/7/2011 TJ SPARTAK PŘEROV - účelová dotace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se 
sídlem Přerov, Bezručova 4, na náklady spojené s účastí družstva žen kuželkářského oddílu v 
Evropském poháru, který se konal v termínu od 4. do 8. října 2011 v italském Bolzánu. 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   
 
 

510 Investiční akce (org. 500216 - 
Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
- veřejné osvětlení) 

1 365,0 * - 20,0 
 
 

1 345,0 
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6121 Budovy, haly a stavby - 20,0 

 3419  
5222 

610  Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

 1 150,0 * + 20,0 
+ 20,0 

 1 170,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 31 928,8 * + 20,0 31 948,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.11.2011 

Hlasování: 24 pro, 2 proti, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali 

 

313/8/7/2011 TK Precolor Plus Přerov o.s. - účelová dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se 
sídlem Přerov, U tenisu 16, na náklady spojené s organizací mezinárodního juniorského 
tenisového turnaje ITF kategorie 1, který se konal v termínu od 15. do 23. ledna 2011 
v Přerově, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   
 
 

6121 

510 Investiční akce (org. 500216 - 
Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
- veřejné osvětlení) 
Budovy, haly a stavby 

1 445,0 * - 80,0 
 
 

- 80,0 

1 365,0 

 3419  
5222 

 610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 070,0  + 80,0 
+ 80,0 

 

 1 150,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 31 848,8 * + 80,0 31 928,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.11.2011 

Diskuse: 
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pí Jandová 
− upozornila zastupitele, že v každém materiálu, který předkládá – celkem je toho za 150 tis.Kč 

– odbor ekonomiky nedoporučuje schvalovat 
 
pí Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky 

− pokud se podíváte do historie, tak odb.ekonomiky dává negativní stanovisko ke všem, 
v průběhu roku poskytovaným záměrům 

− udivuje jí, že přes jejich negativní stanovisko schválí záměr, pak už je v požadavcích a pak se 
nějakým způsobem řeší 

− myslí si, že už v prvopočátku, když se schvaluje záměr, že by se měli přehodnotit situaci, 
protože odb.ekonomiky svůj názor nemění 

 
pí Tomaníková 

−  k této oblasti má připomínku – jsou to granty – např. Cena města – se mohli přihlásit dopředu, 
u tohoto případu je zarážející, že to bylo v lednu 2011 a teď chtějí peníze – dívá se na to tak, 
že tyto organizace je mají jako dojnou krávu 

 
Mgr. Grambličková 

− v důvodové zprávě není zmínka, že by si požádali o grant – takže si myslí, že je to špatně – 
především by všichni měli požadovat dotace formou grantu 

 
Mgr. Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

− žádost tenisového klubu byla doručena v prosinci minulého roku s tím, že záměr schválit 
poskytnutí této dotace byl schválený již v únoru 2011 – konkrétní poskytnutí dotace až nyní 
bylo v závislosti jak se uvolnily finanční příjmy, proto tenisový klub nežádal v grantovém 
programu, protože tu žádost podal před vyhlášením grantového programu 

 
Ing. Šlechta 

− když vedoucí odboru školství říká, že se uvolnily peníze, tak se ptá správce pokladny – pane 
Lajtochu, to je vaše zodpovědnost – proč nejsou použity tyto peníze, které se podaří získat, na 
splacení úvěru tak, abychom platili nižší úroky? 

 
primátor Ing. Lajtoch  

− záměry, které byly schváleny jsou projednávány jednou za měsíc, když se připravují úpravy 
rozpočtu a předkládají se Radě města, pokud je Rada doporučí, aby je řešili, tak je předkládají 
se ZM 

− když se dívá na pana Lagu – tak pružně reagovali na poskytnutí 50 tis.Kč tělovýchovné 
jednotě, aby měla na elektriku, reakce zde je i ve vztahu k provozu 

− opakuje, že jsme si vzali 300 milionový úvěr, máme tam odklad, budeme splácet, zatím pokud 
se týká nového úvěru, tak to bude účelový úvěr, pokud bude přiznána dotace na projekt 09 
Ministerstva vnitra 

 
Mgr. Puchalský 

− pane primátore, já vám doporučuji, abyste předložil Radě nebo přímo Zastupitelstvu nějaký 
smysluplný systém přidělování účelových dotací, grantů, přímých podpor, třeba na 
prosincovém Zastupitelstvu, kde bychom jednou za rok např. v únoru nebo v březnu 
projednali tento systém pomoci těm, kteří to potřebují a proces uzavřeli, jinak je to živelné a 
jak to řekla kolegyně Pospíšilová, je to typické porcování medvěda po Přerovsku 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− my jsme o tom několikrát s paní Grambličkovou diskutovali, pokud to nebylo v grantu, 
nicméně ty žádosti chodí i v průběhu roku – jsou mimo grant – a Rada rozhodne, že by měla 
být žádost akceptovatelná 

− je řada projektů, které přijdou v průběhu roku 
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Mgr. Netopilová 

− takže peníze se dávají z uspořených peněz na investiční akci v Předmostí – je to tak? A kolik 
se vlastně ušetřilo? 

 
pí Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky 

− omlouvá se, ale neřekne ze které konkrétní investice ta úspora byla, v rámci výběrových řízení 
atd. ty akce byly levnější a tady to není jenom na tyto dotace, před chvíli jste schválili 
rozpočtové opatření konkrétně z investičních akcí 

 
Mgr. Hluzín 

− souhlasí s panem Puchalským, že některé akce by se mohly dát do grantů, ale my skutečně 
nemůžeme předjímat a vůbec ne rok dopředu, který klub, jednotlivec v jakém odvětví zvítězí, 
komu se podaří uhrát, že bude pořádat nějaké mistrovství v Přerově 

 
Ing. Šlechta 

− zpátky k tomu 300 milionovému úvěru – kdy záměr byl schválen na pokrytí výdajů 
investičních akcí, kde máme dotace tzn. na chybějící části dotací s tím, že v momentě, kdy ta 
dotace bude poskytnuta, tak se kontokorent o tuto částku ponižuje – to se tak neděje, protože 
ten záměr byl jedna věc a konkrétní usnesení se změnilo 

− druhá věc, o které se zde nehovoří, je dobíhající leasing dopravních staveb, který nás také 
zatěžuje a neobjevoval se v úvěrovém zatížení 

− to, co mu chybí z hlediska řízení jakéhokoliv subjektu po finanční stránce je, že mám pevně 
stanovený balík na výdaje, které nejsou nezbytné pro chod města, ale které jsou prospěšné – to 
jsou tyto dotace, tak ale zastupitelstvo si neřeklo částku s ohledem na rozpočet, kolik je 
ochotno nebo kolik může těchto finančních prostředků dát 

− vadí mu v současné době, kdy ekonomika jde do recese – na jedné straně dáváme dotace, 
příspěvky a na druhé straně máme úvěry, které nebudeme schopni splácet a budou nám chybět 
peníze na investice 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− budeme muset být schopni splácet, protože při konstrukci rozpočtu samozřejmě první 
postavíme náklady, které jsou dlouhodobé a teprve rozdělujeme balík peněz jednotlivým 
odborům a našim organizacím 

− vždy se snažíme, abychom svůj závazek plnili 
 
Mgr. Grambličková 

− připouští, že někdy byli s panem předsedajícím ve při – občas – protože se skutečně jejich 
názory na rozdělování dotací lišily 

− systém se dá najít –existuje, svého času měli vyčleněnou určitou částku, která se používala 
pouze pro případ mimořádných věcí – tady by stačilo ten balík peněz mít uchován a na konci 
kalendářního roku až už všechny ty mimořádné akce proběhnou je jenom rozdělit tak, ať se 
nemusí lovit v rozpočtu a hledat z jiných rozpočtových kapitol – toto kdyby se podařilo městu 
zajistit, tak si myslí, že je to spravedlivé 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− to samozřejmě pořád funguje, jenomže rezerva byla v letošním roce tak mizivá, protože 
komise žádaly navýšení grantů, neboť prostředky byly kráceny a nemohli vyjít vstříc všem 
požadavkům 

 
pí Tomaníková 

− tyto kritéria bychom si měli stanovit  
− není proti tomu nepodporovat děti, sportovce, školy, ale musí v tom být nějaký řád, systém a 

řekněme si ho dopředu 
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pí Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky 

− systém je, ale tím, že je stanovena určitá částka, každý to zkouší, tak se porušuje 
− pro příští rok to chceme zpřísnit metodickým pokynem, že konkrétně u těchto mimořádných 

dotací nám předloží daleko větší rozpisy než doposud 
 
Mgr. Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

− zvažovali, jak nastavit systém mimořádných podpor, vyloučili možnost, že by udělali další 
dotační program mimořádné podpory, protože tím by vlastně legalizovali systém, že mohou 
chodit, proto to bude upraveno metodickým pokynem, nelze omezit subjekty v tom, že by 
v průběhu roku podávaly žádosti a nepředkládalo se to orgánům města, takže opravdu je to na 
vůli zastupitelstva  

 
Hlasování: 24 pro, 3 proti, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali 

 

314/8/7/2011 ÚAMK - AMK BIKETRIAL P ŘEROV - účelová dotace 

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

mezi statutárním městem Přerov a subjektem ÚAMK - AMK BIKETRIAL P ŘEROV,       
IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Trávník 28, na náklady spojené s účastí jezdců klubu Adama 
a Pavla Procházkových na dvoudílném Mistrovství světa 2011 v biketrialu, které se konalo  
24. července 2011 v České republice a 31. července 2011 ve Španělsku, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   
 
 

6121 

510 Investiční akce (org. 500216 - 
Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
- veřejné osvětlení) 
Budovy, haly a stavby 

1 330,0 * - 15,0 
 
 

- 15,0 

1 315,0 

3419   
5222 

610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 185,0 * + 15,0 
+ 15,0 

1 200,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 31 963,8 * + 15,0 31 978,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.11.2011 

Hlasování: 27 pro, 3 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasovali 
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315/8/7/2011 Veslařský klub Přerov - účelová dotace 

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

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Veslařský klub Přerov, IČ: 64601749, se 
sídlem Přerov, Bezručova 4, na pořádání Českého poháru ve veslování na trenažérech, který se 
bude konat v Přerově v měsíci listopadu roku 2011, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   
 
 

6121 

510 Investiční akce (org. 500216 - 
Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
- veřejné osvětlení) 
Budovy, haly a stavby 

1 345,0 * - 15,0 
 
 

- 15,0 

1 330,0 

3419   
5222 

610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 170,0 * + 15,0 
+ 15,0 

1 185,0 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 31 948,8 * + 15,0 31 963,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.11.2011 

Hlasování: 25 pro, 3 proti, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali 

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

 

316/8/8/2011 Záměr statutárního města Přerova - poskytnutí mimořádné účelové 
dotace - "Anděl" Kel č 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA  I. 
schvaluje záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 10 000,- Kč subjektu "Anděl", se sídlem 
756 43 Kelč - Penzion 290, IČ 66934702,  na charitativní akci s názvem ParaAkademie -7. ročník. 
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VARIANTA  II.  
neschvaluje záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 10 000,- Kč subjektu "Anděl", se 
sídlem 756 43 Kelč - Penzion 290, IČ 66934702, na charitativní akci s názvem ParaAkademie -7. 
ročník. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

Hlasování o variantě II, kterou doporu čil předkladatel Mgr. Hluzín: 29 pro, 1 proti, 3 nehlasovali 

 

317/8/8/2011 Poskytnutí dotací na pohotovostní lékárenskou službu v Přerově o 
nedělích a svátcích     v roce 2011 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje: 
 
1. poskytnutí dotace ve výši 7 378,- Kč  a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem ÁBRÁNYI spol. s r.o., IČ 25543113, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
nám. Přerovského povstání 2803/1, PSČ 750 02 
 
2. poskytnutí dotace ve výši 7 378,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem LÉKÁRNA KOMENSKÉHO PŘEROV s.r.o., IČ 47674351, se sídlem 
Přerov, Komenského ul. 40, PSČ 750 00 
 
3. poskytnutí dotace ve výši 3 278,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem "LÉKÁRNA MD", spol. s r.o., IČ 60322853, se sídlem Přerov, Boh. 
Němce 371, PSČ 750 00 
 
4. poskytnutí dotace ve výši 5 738,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem IVED - Media s.r.o.,  IČ 26876892, se sídlem Přerov I-Město, Jiráskova 
157/20, PSČ 750 02 
 
5. poskytnutí dotace ve výši 9 836,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ PŘEROV s.r.o., IČ 26821681, se sídlem 
Přerov, Přerov I-Město, Husova č.p. 2846, č. or. 2, PSČ 750 02, z toho provozovna  Přerov, Přerov I-
Město, Budovatelů 197/6, dotace ve výši 4 918,- Kč a provozovna Přerov, Přerov I-Město, Husova 
č.p.2846, č. or. 2, PSČ 750 02, dotace ve výši 4 918,- Kč 
 
6. poskytnutí dotace ve výši 6 558,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem Lékárna U Kostela RNDr. Petr Hobza s.r.o., IČ 26843617, se sídlem 
Přerov, Přerov I - Město, Kratochvílova 143/13, PSČ 750 02 
 
7. poskytnutí dotace ve výši 3 278,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem PharmDr. Jindřich Švarc, IČ 46592822, se sídlem Přerov, Přerov I - 
Město, Čechova 949/25, PSČ 750 02  
 
8. poskytnutí dotace ve výši 3 278,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem PharmDr. Jolana Široká, IČ 48002402, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Čechova 760/41, PSČ 750 02 
 
9. poskytnutí dotace ve výši 3 278,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem Mgr. Vlasta Chytilová, IČ 48001163, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Trávník 322/29, PSČ 750 02  
 
na částečnou úhradu nákladů za pohotovostní lékárenské služby o nedělích a svátcích v roce 2011. 
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Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 
Diskuse: 
p. Passinger 

− tradičně  bude hlasovat proti tomuto materiálu, protože je to nemorální a neslušné požadovat 
od města držení hotovosti – není sebemenší důvod poskytovat tyto peníze 

− už to říkal i v minulých letech, že by bylo lepší, kdyby zde vznikla městská lékárna 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− k tomuto bodu jednání byla na Radě velká diskuse, sám rezignoval, protože se mu zdá, že těch 
50 tis.Kč rozdělených po 3 tis.Kč – je to symbolická částka, nicméně je to požadavek 
Lékárenské komory 

− snažili se, abychom měli lékárnu, která by měla vazbu na město – když se tu stavělo Tesco, 
tak uvažovali, zda by v jednom objektu nemohla být lékárna, ale bylo jim řečeno od vedení 
těchto marketů, že oni mají od počtu obyvatel – nejbližší je asi Olomouc – protože 50 
tis.obyvatel je pro ně málo, jednali i s vedením přerovské nemocnice, jestli by nechtěli 
s městem spolupracovat a prostředky šly do lékárny v nemocnici 

− požadavek tehdejšího ředitele byl, že pokud bychom chtěli zabezpečit nepřetržitý provoz 
v této lékárně, takže by město muselo vkládat asi 300 tis.Kč, proto jsme od toho ustoupili a 
teď hlasuje pro tento symbolický příspěvek – je to určitá dohoda 

 
PŘESTÁVKA z důvodu vysílání „Přerovských aktualit“:  16.30 – 16.50 hodin 
 
p. Hlavinka 

− podobně jako pan Passinger i on nebude pro tento materiál hlasovat, s jeho argumentací 
souhlasí, pouze doplnil, že zdravotní péče je v gesci Olomouckého kraje a my suplujeme to, 
co platil OL kraj asi do r. 2006 

− z principu není správné, že tyto peníze poskytujeme 
 
p. Zácha, DiS. 

− svým způsobem to působí jako určitý nátlak ze strany lékáren – ale jako táta malých dětí si 
neumí představit, že by lékárna o víkendech nebo o svátcích nefungovala 

− město by mělo zabojovat o to, aby mělo svou lékárnu, aby to dotovalo ze svých peněz daleko 
větší částkou a hlasovat proti, aby lékárny tuto službu zrušily je špatně 

 
p. Laga 

− nemá nic proti tomu, jestli dáváme tři nebo sedm tisíc, pro lékárny to není skoro nic, protože 
jejich marže je značně vysoká 

 
Mgr. Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

− v nejbližší době vyvoláme jednání se zástupcem lékárníků a budeme projednávat zda trvají na 
poskytnutí částek v r. 2012, protože pro ně jsou to opravdu zanedbatelné částky, takže je 
možné, že tuto službu budou poskytovat zdarma 

 
Ing. Šlechta 

− máme zde zástupce kraje a zajímalo by ho, proč s Agelem, který má svou lékárnu v areálu 
nemocnice nebylo dojednáno, aby výdej léku byl po celou dobu služby pohotovosti 

− apeloval by na to, soustředit se na jedno místo a to je dle jeho názoru lékárna v nemocnici 
 
 
primátor Ing. Lajtoch 
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− s Agelem jednali, oni to spočítali, co se týká nepřetržitého provozu, nabídl nám tuto službu za 
250 nebo 300 tis.Kč – bylo to na podnět paní zastupitelky Tomaníkové – a vrátili jsme se 
k původní dohodě s Lékárenskou komorou 

 
Hlasování: 22 pro, 3 proti, 4 se zdrželi, 4 nehlasovali  

 

318/8/8/2011 Veřejná vánoční sbírka - zřízení fondu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. zřizuje dočasný peněžní fond s názvem "Vánoční sbírka 2011" 
 
2. vydává Statut dočasného peněžního fondu "Vánoční sbírka 2011". 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 25.11.2011 

 

Hlasování: 33 pro – jednomyslně 

 
 
RŮZNÉ 

 

319/8/9/2011 Obecně závazná vyhláška č. .../2011 o podmínkách výkonu práce řidiče 
taxislužby na území statutárního města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2011 o 
podmínkách výkonu práce řidiče taxislužby na území statutárního města Přerova. 
 
Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval 

 

320/8/9/2011 Memorandum o spolupráci a společném postupu při tvorbě 
Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Memorandum o spolupráci a společném 
postupu při tvorbě Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji. 
 
Hlasování: 27 pro, 6 nehlasovalo 

 

321/8/9/2011 Finanční dotace pro Římskokatolickou farnost Penčice 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Mgr. 
Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace Římskokatolické farnosti Penčice, IČ 451 80 181, ve 

výši 25 000,-- Kč na instalaci sochy sv. Josefa ke vstupu do kostela v Přerově-Penčicích a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3792   4/830  Ekologická výchova a osvěta 350,0 - 19,8 330,2 

  5222    Neinvestiční transfery 
 občanským sdružením 

  - 19,8   

3322   830  Zachování a obnova kulturních   
 památek 

80,0 - 5,2 74,8 

  5169    Nákup ostatních služeb   - 5,2   
3322   830  Zachování a obnova kulturních   

 památek 
150,0 + 25,0 175,0 

  5223    Neinvestiční transfery církvím 
 a náboženským společnostem 

  + 25,0   

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a grantový program 31 723,6 + 5,2 31 728,8 
 
Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval 

 

322/8/9/2011 Finanční dotace pro Římskokatolickou farnost Přerov 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Mgr. 
Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace Římskokatolické farnosti Přerov, IČ 451 80 199, ve výši 

100 000,-- Kč na opravu střechy fary, Kratochvílova ul, objekt č.p. 116/6, pozemek p.č. 4/3, 
k.ú. Přerov, a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2212   510  Investiční akce (org. 500216 – 
 Tyršova, Kotkova, Janáčkova 
 – veřejné osvětlení) 

1 565,0 - 100,0 1 465,0 

  6121    Budovy, haly a stavby   - 100,0   
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3322   830  Zachování a obnova kulturních   
 památek 

175,0 * + 100,0 275,0 

  5223    Neinvestiční transfery církvím 
 a náboženským společnostem 

  + 100,0   

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

   Dotace, přímé podpory a grantový program 31 728,8 * + 100,0 31 828,8 
* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
Hlasování: 30 pro, 2 proti, 1 se zdržel 
 
Ing. Šlechta 

− sdělil, že při hlasování omylem hlasoval PRO, ale požádal, aby bylo zaznamenáno, že je 
PROTI  

tzn. hlasování: 29 pro, 3 proti, 1 se zdržel 
 

323/8/9/2011 Návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2011 o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2011 o zákazu 
požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 
 
Diskuse: 
p. Passinger 

− 2x na zastupitelstvu inicioval – ten nepořádek a určitou nečistotu města, kterou způsobují tyto 
alkoholické skupiny a když nedostal odpověď, tak inicioval vydání OZV 

− tímto poděkoval zaměstnancům magistrátu, kteří tuto vyhlášku zpracovali a byl by rád, kdyby 
ji všichni podpořili 

 
p. Hlavinka 

− není přesvědčen, když si někdo otevře plechovkové pivo na sportovišti např. na velké nebo 
malé laguně nebo na pionýrské louce, že by se měl dopustit přestupku 

− chápe, že je velice složité precizovat tuto vyhlášku, ale dovolí si zdržet se hlasování 
 
Mgr. Puchalský 

− je rád, že vyhláška je navržena, nicméně má několik poznámek – když živly vytěsníme z míst, 
kde to zakážeme, tak půjdou jinam 

− diskusi na toto téma vedl i s odborníky ze zahraničí 
− neví jestli má MP poznatky, ale on když běhá tak poznatky má a první, co mu vadí je, že není 

zákaz pití alkoholu v parku Michalov – zvláště u bufetu z Bezručové ulice 
− je tam předzahrádka a ta jim musí stačit a pokud Michalov nebude v zákaze, tak ti lidé se tam 

přestěhují 
− navrhuje, aby to území bylo obohaceno o park Michalov a ještě tzv. bagrák 
− pak mu ještě vadí na vyhlášce, že kdo nese a povoluje alkohol, to jsou akce, které 

spoluorganizuje nebo organizuje město Přerov – to mu velice vadí 
− jeho doplňující protinávrh je, aby tam bylo začleněno minimálně území Michalova a celé 

nábřeží řeky Bečvy 
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Mgr. Hrubá – vedoucí odd. právního 
− návrh OZV a vytipování lokalit vycházelo z podkladů, které byly jejich oddělení předány 

z městské policie tzn. přímo z terénu, kde se vyskytují nejčastěji problémy a proto tyto lokality 
do vyhlášky zakoncipovali 

− návrh vyhlášky byl rozeslán na politické kluby, aby měly možnost dát podněty ještě před tím, 
než byl návrh předložen Radě města – ozval se pouze pan Dostal, jehož připomínky byly do 
návrhu zapracovány – z toho důvodu se domnívali, že ty lokality jsou zakoncipovány veškeré 
beze zbytku 

 
Mgr. Omar Teriaki – ředitel Městské policie 

− souhlasí s tím, že vyhláška nevyřeší veškeré problémy – je to pokus o řešení 
− upozornil, že park Michalov je řešen vyhláškou o parku Michalov – zde je problematika 

týkající se alkoholu řešena 
− vyhláška je prioritně koncipována hlavně, aby vytěsnili patologické jevy – tzn. problém 

bezdomovců, kteří jsou nepostižitelní a v druhé řadě se zaměřili na místa, kde mají oni 
zkušenosti, že se tam schází omladina popíjející alkohol 

− vždycky budou místa, která nebudou zahrnutá ve vyhlášce 
 
Mgr. Puchalský 

− je zastáncem preciznějších řešení než slyšel z úst paní Hrubé nebo pana Teriakiho, principu 
proporcionality by se nebál, šel by před Ústavní soud 

− za chvíli se bude projednávat návrh nové hrací vyhlášky, tam je vidět, pokud města zastávají 
principiální stanoviska, tak ten Ústavní soud rozumí, že ta města jsou jedinečnými ústavními 
nástroji veřejného pořádku 

− neschovávejme se za abstraktní pojmy a snažme se ten problém řešit, osobně se domnívá, že i 
Michalov patří do této vyhlášky a že tam patří celé nábřeží, protože to nábřeží je potenciálním 
zdrojem a není vůbec důvod, že když dnes schválíme doplněk o Michalov a celá obě dvě 
nábřeží řeky Bečvy v k.ú. Přerov, aby to příslušné odborné orgány magistrátu zapracovaly a 
Rada se tím zabývala a ta vyhláška byla vydána na základě tohoto doplňujícího usnesení 

− jeho protinávrh zní: Michalov + obě dvě nábřeží řeky Bečvy v k.ú. Přerov 
 
p. Zácha, DiS. 

− doporučil zastupitelům schválit vyhlášku v tom znění, jak je zde předloženo, protože jak řekla 
Mgr. Hrubá šlo to napříč všemi kluby, všichni se k tomu mohli vyjádřit 

 
Mgr. Grambličková 

− s touto vyhláškou je naprosto neoptimistická, vydání vyhlášky považuje za nějaký alibismus – 
tyto lidi vytěsníme odněkud a oni se přemístí jinam, je to nepostihnutelné, nemůžeme jim dát 
ani pokutu 

− ale,co jí tam chybí, tak tam není obchod Billa, která je blízko výstaviště, kde je ubytovna pro 
bezdomovce 

− nedokonalost vyhlášky je velmi značná, ale dokonalá nebude nikdy 
 
p. Passinger 

− podpořil by pana Záchu, nechejme toto proběhnout a pokud některé politické kluby nepracují 
a nepřečtou si materiál, který dostaly k připomínkování 

 
Ing. Dostal 

− když předložili tento návrh na klubu, tak tam zazněla poznámka obrácená – zakažme to všude 
a povolme to jenom někde 

− ale také vědí už o dalších místech – jako je mezi Kauflandem a Strhancem, nebo okolo Lidlu 
směrem do Předmostí 

− na Radě se domluvili, že to ponechají tak jak to je, a další lokality by se tam mohly doplnit 
během vyhodnocení 
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Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy 

− v této fázi po formální stránce je vyhláška správně, nyní záleží jen na vás zastupitelích – je to 
politikum 

 
Hlasování o doplňujícím protinávrhu Mgr. Puchalského (park Michalov, bagrák a obě nábřeží levé 
i pravé řeky Bečvy v k.ú. Přerov): 5 pro, 2 proti, 23 se zdrželo, 3 nehlasovali - NEPROŠLO 
Hlasování o předloženém návrhu: 27 pro, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali 

 

9.6/8/9/2011 Přerovské listy - vyhlášení  veřejné zakázky na období 4 let 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí  vyhlášení  veřejné zakázky  na komplexní 
vydavatelské a distribuční služby na zpracování měsíčníku „Přerovské  listy“ na období leden 2012 až 
prosinec 2015, a to v předpokládaném objemu 4.000 tis. Kč bez DPH. 
 
Materiál předkladatel primátor Ing. Lajtoch stáhnul na základě toho, že jej Rada na svém jednání 
nepřijala a uložila mu dopracovat tento materiál po schválení rozpočtu na rok 2012. 

 

324/8/9/2011 Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 
vyrozumívacího systému AMDS pro členy JSDH Přerov I. - Město 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí každoroční dotace ve výši 7.500,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem HZS Olomouckého kraje, IČ: 
70885940, se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc na provoz systému AMDS pro účely 
vyrozumívání členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov I. – Město prostřednictvím 
systému automatického telefonního volání a krátkých textových zpráv o vyhlášení poplachu 
jednotky, 

 
2. pověřuje primátora města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.11.2011 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval 

 

325/8/9/2011 Informace o výsledku projednání Petice na podporu Výzvy zastupitelů 
města Přerova k vyřešení dopravní krize ve městě Přerově 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o výsledku projednání Petice 
na podporu "Výzvy zastupitelů města Přerova k vyřešení dopravní krize ve městě Přerově“. 
 
 
 
Diskuse: 
Mgr. Puchalský 

− osobně se domnívá, že to, že se nepodařilo paralelně zařadit do plánu a realizačních projektů 
státu jak dálnici tak průpich  je veliká chyba a přispěl k tomu politický a petiční tlak Přerova 



 40

 
Ing. Lajtoch 

− když tady byl pan ministr, tak u toho byl pan Kohout, takže pan ministr dopravy za Věci 
veřejné nechtěl diskutovat o průpichu a říkal – buďte rádi, že se bude pokračovat s dálnicí – 
pan ministr si vyčlenil půl hodiny času a z toho 15 minut diskutoval o interpelaci pan Boháč 

− nicméně si nemyslí, že by petice zastavila přípravu či realizaci průpichu 
 
Ing. Šlechta 

− poslední jednání, kterého se zúčastnil mělo závěr následující – bude se tlačit na to, aby byl 
postaven úsek Přerov – Lipník a současně se vybuduje téměř za miliardu MÚK Předmostí a 
průpich z toho prostého důvodu, protože výstavba Říkovice Přerov její příprava bude trvat 
dlouho vč. výkupu pozemků a proto aby mohly být do Přerova vloženy peníze, vyšlo to 
z hlediska ekonomických parametrů, které mají ŘSD stanoveny, tak tam byl zapotřebí pětiletý 
rozestup mezi výstavbou dálnice a  MÚK Předmostí a průpichem 

− tím, že bylo odsouhlaseno, že se bude budovat dálnice Říkovice – Přerov a zkrátilo se to tam o 
nějaký rok, tak jsme přišli o tu miliardu, která do Přerova měla přijít 

− pevně věří, že se ještě rozhodnutí podaří zvrátit, ale je přesvědčen o tom, že toto je chyby, že 
se první měla udělat MÚK a pracovat na dálnici a dokončit ji v tom horizontu, ve kterém bylo 
reálné ji dokončit 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− mimoúrovňové křížení je schválený investiční záměr a ten by se měl realizovat v r. 2012, ale 
samozřejmě tam chybí úseky průpichu u části od Albertu k mostu Legií 

− upozornil na to pana ministra, že takto to bylo deklarováno jeho spolustraníky – bude tam 
časová prodleva stavby 0137 a 0136, takže by bylo dobré udělat tento průpich – jak pan 
ministr, tak i jeho náměstek nedokázali na toto reagovat – to, co vy jste deklarovali v tisku 
není pravda a vaší lidé mluví podstatně jinak 

− na současný průpich – průtah městem Přerovem není schválen investiční záměr 
 
Mgr. Kulíšek 

− musí reagovat – to, co zde pan Šlechta vykládá – neví, kde k tomu přišel – jsou to útržkovité 
věci 

− na mimoúrovňovém křížení se pracuje – přislíbená realizace by měla začít v r.2012-2013 – 
není to součást dálnice, je to součást průtahu – řeší se tam některé majetkové věci a MÚK se 
bude stavět 

− co se týče celého průtahu městem, který by měl začít MÚK v Předmostí a končit by měl u 
autobusového nádraží – na tento MÚK navazuje křížení na ul. Dluhonská, kde se s krajem již 
2 roky přetahujeme jestli to bude průsečná křizovatka nebo kruhová – my musíme bojovat za 
kruhové křížení, protože bychom nezajistili obslužnost podnikatelů na obou stranách průtahu, 
ale dopravní inspektorát, ŘSD nechtěli povolit kruhovou křižovatku, pouze průsečnou a na 
tom se zadrhla investice na křižovatce Dluhonská, kterou má ve svém investičním záměru a 
má na to vyčleněné peníze Olomoucký kraj, který se přihlásil k budování průtahu a bude 
investovat tuto akci – toto kruhové křížení na Dluhonské 

− poslední informaci má, že DI přistoupil na způsob kruhového křížení, takže nic nebrání tomu 
pokračovat v budování křižovatky na Dluhonské – to je druhá stavba průtahu 

− třetí stavba průtahu je vlastní průpich od mostu Legií po autobusové nádraží, jehož hodnota je 
asi 280 mil. Kč včetně výkupu pozemků – byl zpracovaný investiční záměr, který nechalo 
zpracovat Ministerstvo dopravy  

− pokud se bude budování průtahu městem oddalovat, tak se může stát, že bude vybudovaná 
dálnice a potom nám opravdu vlastní průpich nikdo nevybuduje 

p. Zácha, DiS. 
− máme dva pány poslance – pan Nekl nás pravidelně na zastupitelstvu informuje, co se děje, 

jak bojuje, jak shání finanční prostředky 
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− pro nás z města je to priorita priorit, aby zde byl průtah a dálnice – jedno bez druhého nemá až 
takový velký smysl 

 
občan – p. Kohout 

− za Věci veřejné stále proklamuje, že město průpich potřebuje a VV na průpich tlačí 
− z jakého důvodu Ministerstvo dopravy změnilo prioritu? – myslí si, že je to právě politická a 

petiční činnost a stalo se opravdu to, že MÚK Předmostí šlo opravdu přes palubu, aspoň podle 
informací, které má – za 650 mil.Kč to kraj nevybuduje, stát od toho dává ruce pryč, protože 
řekl, že postaví dálnici a v tomto okamžiku nám ekonomicky průpich nevyjde a MÚK taky ne, 
protože to vše se přesune na toto dopravní zatížení, takže se budou muset hledat prostředky 
v kraji, ale pochybuje, že je kraj najde  

 
primátor Ing. Lajtoch 

− pane Kohout – já to nepolitizuji – dozvěděl jsem se fakta od náměstka ministra před tím od 
pana ministra – ředitel ŘSD Ol kraje byl sám překvapen názorem pana ministra, protože říkal, 
že pokračuje na přípravě MÚK 

− dal informaci o stanovisku Ministerstva dopravy tak, jak jej přednesl na petičním výboru 
 
Mgr. Puchalský 

− respektuje slovo boj a bojovali jsem – ale výsledek v této chvíli je nulový, takže kdo má 
odpovědnost za výsledek? 

− mimo jiné politizace – to byl to kritické zastupitelstvo, které si myslí – bylo až svým 
způsobem nechutné 

 
Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

− připomenul jen jednání 31. ledna, které probíhalo na zastupitelstvu a ta výzva zastupitelů a 
následná petice byla na obě dvě stavby tzn. byla i na dálnici i na průpich 

− co se týká MÚK, tak ŘSD v Olomouci zpracovává projektovou dokumentaci v současné době, 
tam akorát bude jedna věc – projektanti teď nějakým způsobem vyčíslují náklady, které 
půjdou za městem Přerovem tzn. veškeré chodníky, veřejné osvětlení, cyklistické stezky a 
každou doprovodnou investici, kterou nemůže splatit stát, tak půjde teda za městem, tak 
uvidíme tedy jakou částkou se město bude spolupodílet – MÚK jede, ale průpich je 
v nedohlednu 

 
občan – p. Kohout 

− k rétorice pan náměstka – obvinil nás z toho, že jsme vyměnili dálnici za průpich – úplně 
stejným mechanismem se dá říct, že vy jste vyměnili průpich za dálnici 

− co bude město dělat 5 let, kdy se budou dostavovat Říkovice a dostaví-li se jelikož pozemky 
nejsou vykoupeny 

− pokud tvrdíte, že investiční akce na MÚK jede, tak nám řekněte, kde se na to vezmou peníze 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− to se musíte zeptat ředitele ŘSD, který mu to takto řekl 
− dal zde informace na základě petice – jestli ta petice byla špatná, jak zde tvrdí pan Puchalský, 

myslí si, že byla konkrétní k problematice dopravy, neboť co jiného by měli udělat než svolat 
mimořádné zastupitelstvo, které se týkalo dopravy a deklarovat určité závěry z tohoto zasedání 
zastupitelstva 

 
Ing. Čermák 

− přivítal by zde jakoukoliv stavbu, která zvýší pro investory atraktivitu města Přerova 
− připojil by se k panu Kohoutovi v tom, aby ukončili tuto diskusi a myslí si, že ŘSD následně 

ukáže jaké jsou jeho záměry 
 
Ing. Dostal 
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− kdyby byl ministrem a poslouchal tuto diskusi, tak by těžce přemýšlel, jestli do Přerova 
nějakou korunu pustit 

− přiklání se k názoru pana náměstka Záchy – pojďme všichni táhnout za jeden provaz  
 
Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval 

 

326/8/9/2011 Vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu předloženou tajemníkem MMPr 
týkající se vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací. 
 
Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval 

 

327/8/9/2011 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města   Přerova   –     
bytu č.  2006/8 v domě č. p. 2006 , bytu č. 2487/6 v domě č.p. 2485, 
2486, 2487 a 2488,   bytu č. 2460/6 a bytu č. 2463/6 v domě č.p.  2460, 
2461, 2462 a 2463, bytu č.  319/16 v domě č.p.  319, všechny byty v obci 
Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2006/8 v domě č.p. 2006, nám. Svobody č. or. 8, 

Přerov,  na pozemku p. č. 2136 a p.č. 2135 zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu 
9324/76670 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 9324/76670  
na pozemku p. č. 2136  zast. pl. o výměře 417 m², p.č. 2135  ost. pl. o výměře 295 m², v    k. ú.  
Přerov, obci Přerov, do vlastnictví paní Ing. K.H.  Hranice, za kupní cenu 641 111,00 Kč, 

 
2. 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 
pana Ing. P.V. za kupní cenu 501 000,00 Kč, 

 
3. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2460/6   v domě č.p. 2460, 2461, 2462 a 2463 , Jižní 

čtvrť I, č. or. 5, 6, 7 a 8, Přerov, na pozemku p.č. 5737/1 zast. pl. včetně spoluvlastnického 
podílu 5075/124153 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 
5075/124153 na  pozemku p.č. 5737/1 zast. pl. o výměře 576 m² v k. ú.   Přerov, obci Přerov, 
do vlastnictví manželů J. a J.K. za kupní cenu 600 000,00 Kč, 

 
4. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2463/6 v domě č.p. 2460, 2461, 2462 a 2463, Jižní 

čtvrť I, č. or. 5, 6, 7 a 8, Přerov, na pozemku p. č. 5737/1  zast. pl.   včetně    spoluvlastnického   
podílu 5043/124153 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 
5043/124153 na pozemku p.č. 5737/1 zast. pl. o výměře 576 m²  v k. ú. Přerov, obci Přerov, 
do vlastnictví pana  Ing. J.Č. za kupní cenu 501 000,00 Kč, 
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5. schvaluje úplatný převod pohledávky  za panem J.B. ve výši 27 327,-- Kč bez  příslušenství, 
která se váže k bytu č. 319/16 v domě č.p. 319, Velká Dlážka č. or. 25, Přerov, na pozemku 
parc. č. 4160/5 zast. pl. v k.ú. Přerov, obci Přerov,  do vlastnictví  pana  P.K. za  úplatu ve výši 
20 000,00 Kč, 

 
6. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 319/16 v domě č.p. 319, Velká Dlážka č. or. 25, 

Přerov, na pozemku p.č. 4160/5  zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
3164/126786 na společných částech domu a příslušného spoluvlastnického podílu 
3164/126786 na pozemku p.č. 4160/5 zast. pl. o výměře 231 m² v k.ú. Přerov, obci Přerov, po 
úhradě úplaty za pohledávku, která se k předmětnému bytu váže, do vlastnictví pana P.K.  za 
kupní cenu  510 000,00 Kč. 

 
Hlasování: 33 pro - jednomyslně 

 

328/8/9/2011 Obecně závazná vyhláška o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány výherní hrací přístroje včetně interaktivních 
videoloterijních terminálů 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, člen Zastupitelstva města Přerova Mgr. Vladimír 
Puchalský. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení: 
 
1. vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přerova č......./2011 o stanovení míst, na kterých 

mohou být provozovány výherní hrací přístroje včetně interaktivních videoloterijních 
terminálů v navrženém znění, 

 
2. zrušit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení míst , ve kterých mohou být 

provozovány výherní hrací přístroje, 
 
3. uložit Radě města ihned po nabytí účinnosti vyhlášky č........../2011 zajistit ve smyslu § 43 

Loterijního zákona podání podnětů příslušným orgánům na zrušení těch povolení k 
provozování výherních hracích přístrojů včetně interaktivních videoloterijních terminálů, které 
jsou v rozporu s vyhláškou č........./2011, neboť by je na základě tohoto právního předpisu 
nebylo možno povolit. 

 
Diskuse: 
primátor Ing. Lajtoch 

− materiál obdrželi ve středu dopoledne a postoupili ho právnímu oddělení, požádal, aby se 
k tomu vyjádřil i odbor ekonomiky 

 
Mgr. Hrubá – vedoucí oddělení právního 

− vrátila se ještě k OZV z r. 2009 – je pravda, že došlo k určitému vývoji, co se týče 
rozhodovací praxe ústavního soudu, kterou pochopitelně nemohli v r. 2009 předjímat dopředu 

− v r. 2009 byl přijat názor, že pod pojem výherní hrací přístroj nelze zahrnout pojem 
videoloterní terminál 

− převratný nález byl až v letošním roce – nález Ústavního soudu ve věci OZV obce Chrastava, 
kde Ústavní soud konstatoval, že pod tento pojem lze zahrnout i videoloterní terminály 

− jinými slovy Ústavní soud dovodil, že v rámci jednoho právního předpisu lze výherní hrací 
přístroj vykládat dvěma různými významy – expensivním a restriktivním výkladem – takový 
výklad si může dovolit pouze Ústavní soud 

− na okraj k OZV – tenkrát byly i jiné věcné nedostatky – na ty také tenkrát upozorňovala, má je 
také zde k dispozici 
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− k návrhu OZV má odd. právní řadu připomínek – začala návrhem usnesení – v bodě 2. je, že 
ruší OZV č. 1/2009 o stanovení míst tzn. tu původní regulační vyhlášku – zde je si třeba 
uvědomit, že usnesení nekoresponduje se zněním toho návrhu OZV, protože má nabýt 
účinnosti 15 dnem po jejím vyhlášení – ustanovení si kolidují, nelze je tímto způsobem 
schválit 

− k úvodní větě a čl. 3 OZV: zde není zřejmé, zda má být vydána OZV v režimu originární 
normotvorby obcí podle § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. že půjde o OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (což je 
možné za určitých podmínek poměrně zřetelně definovaných nálezem ÚS sp. zn. Pl. ÚS 
56/10) nebo zda má jít o OZV vydanou podle § 10 písm. d) tohoto zákona na základě 
zmocnění v § 50 odst. 4 zákona o loteriích ve znění dle novely provedené zákonem č. 
300/2011 Sb. Pokud by mělo jít o OZV vydanou podle § 10 písm. a) zákona o obcích, pak by 
se jednalo o regulaci dle generální klauzule uvedené v cit. ustanovení. ÚS ve výše uvedeném 
nálezu konstatoval, že lze regulovat VHP i VTL obcemi k řešení záležitostí místního pořádku. 
Ústavní soud dále v cit. nálezu konstatoval, že není vyloučeno, aby provozování VHP obec 
omezila pouze na jedno místo v obci (v rozhodovaném případě OZV města Františkovy Lázně 
šlo o budovu, ve které bylo již předtím provozováno kasino). Dále je v odůvodnění nálezu 
uvedeno, že takovou vyhláškou obec reguluje práva a povinnosti v podstatě přesně 
individualizovaného subjektu, což není typické pro normativní akty, ale akty aplikace práva. 
ÚS konstatoval, že definičním znakem pojmu zákon či právní předpis je jeho obecnost a 
výjimkou, při jejímž splnění lze akceptovat právní předpis upravující jedinečný (konkrétní) 
případ, je situace, kdy taková regulace nepředstavuje porušení principu rovnosti. Regulace 
jedinečných případů a jejich vydělení z rámce obecnosti proto musí být jednoznačně 
objektivně ospravedlněná a nesmí být projevem libovůle. Ve vztahu k OZV je nutné 
požadavek obecnosti interpretovat tak, že se vymezení míst musí opírat o racionální důvody, 
neutrální a nediskriminační ve vztahu ke konkrétním osobám, na něž regulace při aplikaci 
dopadá. Nevyplývá-li důvod vymezení konkrétních míst z okolností nebo povahy věci, tíží 
nakonec obec, jež OZV vydala, povinnost v řízení před soudem takové racionální a neutrální 
důvody předestřít a obhájit. Z důvodové zprávy předlohy však žádné konkrétní racionální 
důvody týkající se vymezení jediného místa (výstaviště), kde lze provozovat VHP (VLT) 
nevyplývají.  

− k čl. 1 OZV Základní ustanovení: je zde uveden odkaz na § 50 odst. 4 zákona o loteriích – 
tedy z toho plyne, že OZV by měla být vydána podle § 10 písm. d) zákona o obcích (naproti 
tomu je v úvodní větě uvedeno i § 10 písm. a) zákona o obcích – tato ustanovení tedy 
kolidují). Podstatný je fakt, že v čl. 1 OZV je uvedeno, že „interaktivní videoloterijní 
terminály spadají dle definice uvedené v loterijním zákoně mezi výherní hrací přístroje“. Je 
zde uveden odkaz na § 2 písm. e) zákona o loteriích, který do 31.12.2011 definuje pojem 
výherní hrací přístroj (jsou jím sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo 
elektromechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení). 
S účinností novely zákona o loteriích provedené zákonem č. 300/2011 Sb. však bude zavedena 
definice pojmu interaktivní videoloterní terminál – nově v § 2 písm. l), a to již od 1.1.2012. 
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích tedy  nově definuje oba pojmy – VHP i VLT – každý z nich 
samostatně, a to s účinností od 1.1.2012. Zároveň definuje i jiné sázkové hry či loterie (v 
podstatě tato novela zásadním způsobem mění pojmosloví v oblasti loterií). Jak je uvedeno 
výše, obec může podle § 50 odst. 4 zákona o loteriích (v novém znění po novele z.č. 300/2011 
Sb. od 14.10.2011) regulovat specifikované sázkové hry a loterie a jiné podobné hry. Je ovšem 
otázkou, proč nová OZV již nevychází z novou legislativou definovaných pojmů a 
neumožňuje např. regulaci hazardních her i v jiných formách, nově zákonem definovaných 
s účinností od 1.1.2012 

− k čl. 2 OZV Účel vyhlášky: účelem vyhlášky má být „zajištění veřejného pořádku“. Toto 
ustanovení na rozdíl od čl. 1 OZV tedy spíše navádí k tomu, že OZV má být vydána podle § 
10 písm. a) zákona o obcích (šlo by o originární normotvorbu obce) 

− k čl. 3 OZV Určení míst a příloze č. 1: v příloze č. 1 je uvedena jediná budova č.p. 3255 č.o. 
20 příslušná k části obce Přerov I-Město postavená na pozemku p.č. 6752/13 v k.ú. Přerov (v 
lokalitě výstaviště), a dále jsou zde z neznámých důvodů uvedeny pozemky v lokalitě 
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výstaviště. Přitom na řadě těchto pozemků jsou postaveny budovy – není zřejmé, proč je 
vybrána jen jediná výše zmiňovaná budova. Podle § 17 odst. 8 zákona o loteriích mohou být 
výherní hrací přístroje smějí být provozovány v kasinech a hernách, v pohostinských 
zařízeních a dalších místech, které splňují podmínky zvláštního povolovacího režimu podle § 
17 odst. 10 zákona o loteriích. Více než 6 výherních hracích přístrojů smí být provozována 
pouze v hernách a kasinech – tedy objektech, které jsou k takovému účelu určeny podle 
stavebně právních předpisů. VHP tedy mohou být provozována toliko v budovách 
(nebytových prostorách) splňujících požadavky jak zákona o loteriích, tak předpisů stavebně 
právních. Není proto naprosto zřejmý důvod, proč seznam lokalit v příloze č. 1 obsahuje 
pozemky, nota bene pozemky, na nichž ani není postavena žádná budova. Vyvstává tedy 
otázka, jak předkladatel návrhu zamýšlí, že bude realizováno oprávnění právě v lokalitě 
výstaviště provozovat VHP (VLT, příp. ostatní typy sázkových her) a rovněž tak, zda svůj 
záměr přesunout hazardní hry do této lokality projednal s vlastníky dotčených nemovitostí  

 
pí Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky 

− odbor ekonomiky připravoval novou vyhlášku samozřejmě už v souladu s novým zákonem č. 
300, který je účinný nebo ta podstatná část od 1.1.2012, ovšem v současné době se 
v poslanecké sněmovně projednává návrh na vydání zákona o zřízení jednoho inkasního místa, 
který počítá s úplným zrušením místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj – 
z tohoto důvodu chtěl odbor ekonomiky připravit konkrétně obě tyto vyhlášky na jednání 
zastupitelstva v měsíci prosinci letošního roku s tím, že tu OZV omezující už předběžně 
projednal s odborem dozoru a kontroly Ministerstva financí ČR – tato příprava byla zatím bez 
závad 

 
p. Zácha, DiS. 

− má několik otázek – proč zrovna Výstaviště – zavání mu t nějakou nedovolenou podporou, 
protože je v soukromých rukách 

− když se před několika týdny bavili s panem primátorem a majiteli Výstaviště o tom, co s ním 
zamýšlí, tak tam nebylo nic řečeno o žádné herně nebo o kasinech – bavili se o bytové 
výstavbě a bydlení 

− již jako nezastupitel sledoval tuto OZV, jak se v r. 2009 tvořila – vyhláška funguje, je platná, 
je tady stopstav, žádná jiná herna zde od té doby nevznikla 

− na minulé Radě měli petici občanů z té lokality, že tam soukromý podnikatel tam provozuje 
diskotéku, občané si stěžují, že je to v noci ruší, že se tam stávají výtržnosti 

− nechme fungovat vyhlášku, která je schválena, odbor ekonomiky deklaroval, že chystá 
novelizaci na základě nově schválených zákonů 

 
Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřních věcí 

− nezazněla zde podstatná informace, OZV neobsahuje žádné přechodné ustanovení, což 
způsobí poměrně podstatný problém, protože v zákonu č. 300/2011 Sb. ve svých přechodných 
ustanoveních umožňuje zákonodárci s účinností od 1.1.2012 Ministerstvu financí u těch 
povoleních provozování videoloterních terminálů, které jsou provozovány v rozporu s OZV 
vydanou příslušnou obcí, stanoví dobu platnosti těchto povolení do 31.12.2014 – zákonodárce, 
který umožnil MF minimálně do 31.12.2014 obejít v podstatě jakoukoliv regulaci provozávní 
videoloterních terminálů OZ vyhláškami obcí, kterou předchozími nálezy deklaroval Ústavní 
soud jako možnou 

− pokud teda nebude OZV obsahovat žádné přechodné ustanovení, které by se týkalo těchto 
přístrojů na základě povolení, které byly vydány dříve, pak samozřejmě není zřejmé, jakým 
způsobem se má magistrát následně vypořádat s existencí platných povolení na místech, kde je 
vyhláška formálně zakáže 

 
Ing. Šlechta - techická 
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− má připomínky ke způsobu řízení tohoto bodu jednání, protože u všech jiných bodu může 
předkladatel reagovat okamžitě – zde byly stovky připomínek, aniž by se mohlo v kontextu na 
to reagovat předkladatelem materiálu 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− samozřejmě pane Puchalský máte slovo – jen chtěl, aby zde zazněly stanoviska odborů 
magistrátu města 

 
Mgr. Puchalský 

− krátce ke zdrcujícímu čtení – odůvodnění nálezu Ústavního soudu je nepochybné, že lze 
vyhlášku vydat jak podle písmene a), tak podle písmene d), není to na překážku právnímu ani 
ústavnímu pořádku, pokud jde o terminologickou čistotu navrhovaného předpisu, nevidí v tom 
vůbec žádný problém, který by byl na překážku přijetí 

− pokud jde o pojem veřejný pořádek – je zcela jasný, běžný 
− pokud jde o určení míst, myslí si, že si to nic nezadá ve své určitosti s tím, co předvedl 

magistrát v předcházející vyhlášce – to není ani problémem, protože na tom Výstavišti jsou 
budovy, které je možné užívat pro herny, nemají číslo popisné ani evidenční a jsou tam, jsou 
na těchto pozemcích a na nich lze provozovat 

− pokud jde o poslední zásadní věc – to je to, co naznačoval pan Karola – jsou v situaci, když 
schválíme takovou vyhlášku, tak příslušné orgány (to v tom usnesení říkají) – ukládají RM, 
aby dala podnět nebo informaci příslušným orgánům, jak magistrátu, tak i Ministerstvu 
financí, aby konali 

− vyhláška Chrastavy je naprosto identická, pochopitelně s tím ani Ministerstvo vnitra nemá 
problém 

 
Mgr. Kulíšek 

− hovoříme zde o přemístění heren do prostor Výstaviště – zde jsou pozemky, na kterých, jak 
říká pan Puchalský, jsou budovy bez čísel popisných, ale v tom případě tyto budovy nejsou 
zkolaudovány, proto tam herna ani kasino nemohou fungovat 

− dnes na základě této vyhlášky chceme vytvořit nějaké ghetto na Výstavišti, kam přesuneme 
všechny herny, vůbec se neptáme okolních lidí, kteří již dnes dali petici, že tam nechtějí ani 
diskotéku, natož hernu 

− v r.2009 jsme přijali vyhlášku, která je v Olomouckém kraji vyhodnocena jako jedna 
z nejlepších – proč si ji nedržíme, když nám zamezuje dalšímu nárůstu hazardu v Přerově a 
předkládáme tady vyhlášku, která je špatně zpracovaná, chaoticky a rychle, nekoresponduje 
vůbec s legislativou a jak zde řekla paní Sedláčková – je připravovaná novela vyhlášky, která 
bude reagovat na nový zákon a bude korespondovat s tím, co legislativa připravila nebo 
připravuje 

 
Ing. Šlechta 

− nediví se, že panu Kulíškovi připadá vyhláška chaotická, protože v r. 2009 říkali, že každý 
druhý automat v Přerově je umístěn v objektu ve vlastnictví nebo je provozován členem ODS 

− vyhláška, která je hodnocená jako nejlepší v kraji, způsobila, že z 247 videoterminálů jich 
máme 381 

− v r.2009 je pan Čermák upozorňoval na hrozbu videoterminálů – jakým způsobem – že jeden 
videoterminál znamená 10 nebo neomezené množství klasických výherních přístrojů, takže 
jsme hazardu umožnili krásný rozvoj 

− umožnili jsme, že hazard je provozován v blízkosti škol v rozporu se zákonem o loteriích, kde 
měli možnost to zakázat – tak, aby to bylo na Svislích, na Trávníku apod. 

− takže vaše argumenty jsou účelové  
− vzali fungující vyhlášku Chrastavy, přidali území, které je jednoznačně vymezené, kde 

automaty mohou být provozovány – neznamená, že musí být provozovány, ghetta jste 
vytvořili vyhláškou z celého města – oni se snaží vytlačit hazard do jednoho prostoru 
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p. Zácha, DiS. – technická 
− bál se toho, že se zde začnou obviňovat, kdo čí je člen, taky nenapadají čí je pan Chytil, 

majitele Výstaviště – čí jsou kamarádi a kdo tam co tlačí, proto se odprostěme od těchto 
napadání 

 
Mgr. Hluzín 

− vyhlášku v tomto znění nepodpoří, protože je špatná, nikoliv proto, že ji podává část opozice, 
nikoliv proto, že by měl zájem, aby situace zůstala taková jaká je – je přesvědčen, že hazard se 
redukovat má, ale ta vyhláška je formálně a věcně špatně 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− plně se ztotožňuje s názorem Mgr. Hrubé, která zde deklarovala stanovisko magistrátu 
− na takovouto vyhlášku by měl být dostatečný prostor, měla by reagovat na novelu zákona o 

loteriích, pravděpodobně na to bylo opomenuto a diskuse by se měla vést podstatně déle 
− když zde opozice předložila vyhlášku o tržních místech – dle jeho názoru návrh nebyl 

koncipován zcela správně, nicméně se dohodli na dalším postupu a komise pracuje, přichází 
s určitými závěry, o kterých se teď bude diskutovat na stránkách města 

 
p. Laga 

− nemá zájem zde diskutovat, zda je vyhláška dobrá nebo špatná – vyhláška je potřebná 
 
Ing. Šlechta 

− návrh vyhlášky je identický s platnou vyhláškou Chrastavy, která už nějakou dobu platí a vaše 
tvrzení o tom, že je v rozporu se zákonem, že je špatně napsaná jsou úsměvná, protože 
dozorové orgány by už na ni dávno reagovaly 

 
Mgr. Grambličková 

− dle vyjádření Mgr. Hrubé je předkládaná vyhláška neschvalitelná 
− v době, když schvalovali vyhlášku o výherních automatech byla legislativa jiná – tenkrát se 

hovořilo o tom, že se naše vyhláška nemůže dotknout videoterminálů 
− teď se situace změnila, tak by bylo vhodné nachystat nějakou jinou vyhlášku, která už bude 

reagovat na tuto novou změnu výkladu Ústavního soudu 
 
p. Hlavinka 

− požádal o hlasování o ukončení diskuse, protože argumentů už padlo dost 
 
Mgr. Puchalský 

− před dvěma lety jste byli stejně sžíraví a negativní, pozvali jste si Dr. Němce, který zde 
předváděl naprosto nepřijatelné formální tance, aby se později prokázalo, že neměl pravdu, 
stačilo jen odvahou schválit vyhlášku, dostat se k Ústavnímu soudu a byli jsme daleko dál 

− dále se podivuje nad tím, jak všichni, kteří diskutují se najednou stali znalci ústavního a 
herního práva 

 
p. Zácha, DiS. 

− většina z nás není znalcem ústavního práva ani jiného, pouze používáme zdravý selský rozum 
 
Hlasování o návrhu p. Hlavinky – ukončit diskusi: 22 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 6 nehlasovalo 
Hlasování o předloženém návrhu: 11 pro, 6 proti, 13 se zdrželo, 3 nehlasovali 
 

 

NÁMĚTY, DOTAZY A P ŘIPOMÍNKY 

 
Diskuse: 
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Mgr. Netopilová 
− otevřela problém s autobusovou zastávkou v Předmostí – jsou zde obyvatelky z DPS – byla by 

ráda, kdyby Rada města zvážila své zamítnutí autobusové zastávky a přijala revokaci tohoto 
rozhodnutí a zařadila ji do investičních akcí na příští rok 

− domnívá se, že to, jak jí odpověděl pan Kulíšek v Novém Přerovsku, kde zdůvodňoval 
zamítnutí přílišnými finančními náklady a to v hodnotě tři čtvrtě milionu – to se nezakládá na 
pravdě, alespoň tak, jak to zjišťovala u odborníků a třeba ještě v poslední době se dívala na 
materiál z Čekyně, kde také staví autobusové zastávky a jsou mnohem lacinější 

− ti lidé žádají o výstavbu naprosto jednoduché, nenákladné věci už 5 roků – problémem byla 
neustále záležitost s lípami, tento problém pominul, je tady zase problém jiný 

 
Mgr. Kulíšek 

− dámy měl u sebe v kanceláři, celou situaci probrali, předpoklad je, že by stála okolo ¾ milionu 
Kč – byl to jeden z důvodů, který uváděl, proč tu zastávku nebudovat 

− další zastávka v této lokalitě je 200 m od této zastávky, kde stojí dokonce 2 autobusové linky 
− již v minulosti těm občanům žijícím v DPS vybudovali lavečky, aby si mohli odpočinout 

cestou na tuto zastávku 
− kromě petice občanů z DPS dostali ještě „protipetici“ občanů, kteří nejsou občany DPS – ti si 

ji nepřejí – mají argumenty jako hluk, nadměrný provoz atd. 
− a třetím důvodem je, že zastávka je mnohem blíže než mají občané v jiných pečovatelských 

domech 
 
Mgr. Netopilová – technická 

− pokud jde o ty petice, tak ta argumentace je velice špatná – obyvatelé z DPS spolu s dalšími 
obyvateli v důchodovém věku v této lokalitě podepsali petice – je tam zhruba 50 podpisů, 
proti tomu se postavili 3 obyvatelé, z toho jen 2, kterých se přímo autobusová zastávka dotýká  
– neví, zda se dá mluvit o petici, byla si to zjišťovat na oddělení stížností, viděla tam to, co je 
tam písemně – bylo to naprosto směšné – důvody jako, že cestující by viděli někomu do 
kuchyně,... 

− začněme myslet na seniory, vyjděme jim vstříc – dávají se tady peníze na naprosto nesmyslné 
projekty a je si jistá, ačkoliv není odborník, že to autobusové stání jde udělat mnohem levněji 

 
občanka – obyvatelka z DPS 

− postěžovala si, že město nemá snahu zastávku vybudovat 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− co se týká nákladů, tak to si nevymyslel ani p. Kulíšek ani žádný politik, s tím přišli 
pracovníci odboru majetku na základě vaší připomínky 

− byly tam dvě petice a Rada rozhodla ve prospěch druhé petice 
− vybudování zastávky se několikrát měnilo – nebylo tam povolení z hlediska životního 

prostředí, problémů tam bylo podstatně víc – pak se řeklo ano, přišla petice a Rada to 
projednávala a rozhodla, že zastávka nebude 

 
občanka – obyvatelka z DPS 

− byly na jednání u pana Kulíška – dodnes jim nikdo nedal vědět, že to zakázali, kdyby to 
neslyšela v televizi, tak dodnes by to nevěděli 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− pokud odpověď na petici nešla, tak se za celý magistrát omluvil, ale ověří si, zda tato odpověď 
na petici byla odeslána 

 
Mgr. Grambličková 

− byla požádána, aby vznesla na zastupitelstvu dotaz, který se týká budoucnosti školních jídelen 
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− v dubnu na ZM dostali vyhodnocení ziskovosti či ztrátovosti školních jídelen – materiál byl 
vzat na vědomí – mezitím se do některých školních jídelen přišla privátní firma, která 
zjišťovala situaci okolo jídelen, fotila si jaké jsou tam přístroje a proto pracovníci jídelen jsou 
zneklidněni tím, zda je čeká nová budoucnost, jestli se neuvažuje o nějaké privatizaci 

− je jí už divné to, že aniž by bylo vyhlášené výběrové řízení, že pouštíme do našich objektů – 
myslí si, že to není naše povinnost 

 
Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

− zastupitelstvo informovali o tom, že disponují nabídkou soukromé firmy na dodávku školního 
stravování, nejednalo se o žádnou špionáž, ředitelky školního stravování byly informovány, že 
je navštíví technik a zástupce soukromé firmy, protože jim chtěli předložit nějaký předběžný 
návrh jak by zajišťovali školní stravování vlastními silami – oni si pouze prohlédli prostory a 
v současné době mají k dispozici pouze částečný návrh, v nejbližší době by měli obdržet od 
soukromé firmy celkový návrh řešení školního stravování z jejich strany 

− navíc disponují s návrhem ze strany našich zařízení škol.stravování, takže jakmile budou mít 
k dispozici obě dvě koncepce, tak je projednají a předloží orgánům města k projednání 

 
p. Laga 

− v dubnu na toto téma vystoupila kolegyně Tomaníková a paní Krákorová Pajůrková, kde měla 
k tomu připomínky, ale taky si zapamatoval odpověď pana náměstka Hluzína, že v žádném 
případě se nic takového nechystá a ani nepřipravuje 

− kdo je tedy v této záležitosti aktivní? 
 
Mgr. Hluzín 

− pochybuji, že jsme řekl, že v žádném případě se nic nedělá 
− ano, je tu nabídka od jedné nejmenované firmy, ale tu užíváme jen proto, že mi na stole leží 

také koncepce, která je daná z našich vlastních lidí a z našich vlastních jídelen 
− můžu to udělat klasickým přerovským způsobem – mohu poslat záměrový materiál, máme 

tady firmu, která nám koncepci zpracuje za pouhých 450 tis. Kč a nebo můžeme porovnat tyto 
dvě koncepce – jedna vychází od našich pracovníků a tu, která je od dané firmy 

− zatím je to otázka koncepcí – nic jiného není 
 
Mgr. Netopilová 

− zeptala se, zda se jedná o firmu Eurest 
 
 
Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

− jedná se o obchodní společnost Eurest 
− upřesnila, že se jedná o nějaké návrhy řešení, situací se zabývají v souvislosti s tím, že 

každoročně předkládají zastupitelům materiál, že je tíživá situace ohledně financování 
mzdových nákladů školních jídelen ze státního rozpočtu, příjmy ze státního rozpočtu se 
každým rokem krátí, uvidíme, jako to bude vypadat pro rok 2012 a také hledají úsporná 
opatření vzhledem k tomu, že není plně využita kapacita zařízení školního stravování 

 
Mgr. Netopilová – technická 

− firma Eurest – je to pan Roman Pavlík z TOP 09? 
 
Mgr. Puchalský 

− kdo zadal, že vůbec má pan Hluzín na stole materiál, který má řešit koncept stravování? Kdo 
přišel s tou myšlenkou? 

− najednou se objevila firma Eurest – tady to máte – my vám nabízíme..., jak to vzniklo? 
 
Mgr. Hluzín 

− opravdu netuším, zda Roman Pavlík má něco společného s firmou Eurest 
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− my jednáme úplně s někým jiným, podle mě je pan Roman Pavlík zaměstnancem úplně jiné 
společnosti - pokud mám informace a správnou vizitku 

− pokud se týká zda je členem TOP 09, tak není jejím členem 
− co se týká záležitosti školního stravování – bohužel, kdyby se paní Grambličková přišla zeptat 

do mé pracovny, tak bych jí řekl, že celý koncept je v hrubých plenkách, skutečně není nic 
hotového, jsou hrubé kontury, jak by to mohlo vypadat a jediný důvod, proč to chceme dělat, 
je skutečně zvýšení efektivnosti – kolik máme dneska jídelen a na kolik jsou využity jejich 
kapacity 

− v některých velkých školních jídelnách máme 173 uvařených jídel za den, my se brzo 
dostaneme do situace, že ne že jedna bude mít problémy a bude se dofinancovávat z rezerv, 
ale že se možná budou dofinancovávat všechny jídelny 

− každá školní jídelna je vlastní příspěvková organizace, každá školní vývařovna má svoji 
ředitelku, svoji ekonomiku – naše snaha je opravdu zefektivnit celý ten způsob, nic jiného 
není potřeba v tom hledat 

 
Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

− chtěla doplnit – v předloze, když předkládáme zastupitelstvu otázku financování samostatných 
školních jídelen, tak tam vždycky uvádíme, že každoročně budeme vyhodnocovat 
ekonomickou situaci, takže od toho se odvíjí jejich snaha hledat řešení k úsporám a předložit 
zastupitelstvu nějaká korektní opatření ve vazbě třeba na redukci subjektu nebo případně jiná 
opatření 

 
Mgr. Grambličková 

− je si vědoma, že školní jídelny jsou finanční zátěž a problém, už v době, kdy měla školství na 
starosti, tak tady předkládali s paní Pospíšilovou materiál, který by nějakým způsobem tady 
toto redukoval, tenkrát to na ZM neprošlo a paní Pospíšilová už tenkrát na to upozorňovala, že 
na to stejně jednou dojde – respektuje to 

− je to problém, který může zajímat celé ZM, proto to přednesla zde 
− stejně nechápe jednu věc – jestliže nemáme vyhlášeno ani žádné výběrové řízení, proč si 

pouštíme do našich objektů cizí firmy – to se přece nedělá, každý si má své bohatství chránit 
 
pí Tomaníková 

− na toto upozorňovala, ještě říkala proč chceme rušit to, co je dobré –nejenom pro děti, ale i pro 
občany, kteří si pro stravu chodí 

− jak bylo řečeno –když je to tedy návrh – je to v plenkách, proč si tito lidé si šli prohlížet 
vybavení kuchyní 

− nelžeme si, řekněme si rovnou, co chceme zrušit a co ne 
− proč se neřeší stravování ve městě komplexně, proč pouštíme cizí lidi do našich zařízení, které 

jsme z našich peněz vybudovali 
− dětem patří strava a naší povinností je jim ji  kvalitně zajistit – základní školy jsou naše 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− bylo by ideální ukončit diskusi týkající se jídelen a proto navrhuji, aby odbor školství 
zpracoval průběžnou informaci o záměru týkajících se těchto jídelen 

− odbor školství odpoví i na dotazy Mgr. Grambličkové a Mgr. Netopilové a byl by rád, kdyby 
na příštím zasedání Rady byla zpracována průběžná informace o tom, jakým způsobem 
probíhá průzkum školních jídelen respektive jejich provozu ve vztahu na jejich ekonomiku 

 
pí Jandová 

− otázka pro pana Hluzína – zda věděl o tom, že pracovníci této firmy navštívili jídelny a tímto 
způsobem je prohlíželi 

 
Mgr. Hluzín 

− ano, věděl o tom 
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Mgr. Puchalský 

− v úvodu se ptal, jak vrcholí proces na stomilionový úvěr, kolik bylo osloveno bank, kdy bude 
otevírání obálek, jak se vyvíjí celý ten tendr 

 
pí Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky 

− na základě usnesení RM ze dne 4.10.2011 bylo osloveno 5 peněžních ústavů a to: Česká 
spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, Reiffeisen banka a Unicredit 
banka 

− byla podána pouze jedna nabídka v termínu a to je Komerční banka – zítra je otevírání obálek, 
ve čtvrtek je hodnocení 

 
Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy 

− tato veřejná zakázka byla vypsána ve zjednodušeném podlimitním řízení – termín pro 
odevzdání nabídek byl 27.10.2011, 15-ti denní zákonná lhůta byla prodloužena o 5 dní, přišla 
jedna jediná nabídka 

− detailní informace máte všichni k dispozici včetně všech dodatečných informací výzvy, 
zadávací dokumentace na oficiálních webových stránkách města 

 
p. Zácha, DiS. 

− vrátil se ještě k autobusové zastávce – na RM byla projednávána jedna petice pro a jedna proti 
této zastávce 

− osadní výbor to na svém zasedání projednal a ten taktéž nevyjádřil podporu této zastávce 
 
Mgr. Netopilová 

− obrátili se na ni občané z Újezdce – konkrétně ze Spojovací ulice – je tam naprosto havarijní 
stav silnice, není tam žádný chodník, byla tam provedena provizorní oprava, jsou tam velmi 
často ucpané kanály – občané byli rozezlení, protože odpovědní pracovníci, ti, kteří bydlí 
v Újezdci se tam také nebyli ještě podívat – před dvěma lety byla petice týkající se této ulice – 
nic se nedělo 

− osadní výbor projevil podporu, aby se konečně začalo něco dít, takže požádala, aby se Rada 
města ujala této věci 

 
Mgr. Kulíšek 

− ulici Spojovací prošel několikrát, víme o tom v jakém je stavu – pan Hluzín právě zjišťoval, 
jestli opravená už je nebo se na tom pracuje, aby tato ulice byla opravená 

 
Mgr. Hluzín 

− je z části Újezdce, kde je ulice Spojovací, takže ví, o čem paní Netopilová mluvila – všechny 
tyto uličky – Spojovací, Ke tmeni, Pod dubičky jsou katastrofální, neodpovídající Rumunsku 
19. století 

− pokud je informován, tak ulice Spojovací by měla být už opravena nějakým speciálním 
betonem na vozovku 

 
Mgr. Puchalský 

− pan Zácha ho vyprovokoval – jedná se o zastávku v Předmostí – cítil se zde velice trapně jako 
zastupitel, když zde vystupovala ta stará paní 

− pane primátore, pane Kulíšku, nechcete z toho vyvodit nějakou osobní zodpovědnost? – ti lidé 
nedostali odpověď, je evidentní, že senioři budou potřebovat jiný přístup k dopravě než 
standardní populace 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− v Předmostí byl s panem Holasem – on přišel s tou variantou řešení, nemyslí si, že nezná ten 
problém 
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− doporučuje, aby pan Puchalský dostal komplexní materiál z odboru správy majetku 
− není pravdou, že to neřešili, snažili se korektně a slušně vyjít, dokonce na u jednání byla i Dr. 

Vanišová ve vztahu k dalším pečovatelským domům 
 
Mgr. Netopilová 

− vrátila se k SAD Trnava, MHD atd. požádala o odpovědi na otázky tzn. s kým město jedná, 
jaký je současný stav, jaké jsou podmínky a jak to vůbec vypadá_ 

 
Mgr. Kulíšek 

− v okamžiku kdy firma SAD Trnava dala výpověď z provozování MHD se zabývali řešením, 
které vznikne od 1.12.2011 tzn. od doby, kdy SAD Trnava přestane provozovat MHD 
v Přerově 

− podle nového zákona oslovili fimu BORGE s.r.o., která zpracovala provozní vzorec, který 
vyjadřuje číselně hodnotu provozované služby a přesně podle zákona mohli oslovit jednu 
firmu, která by městu provozovala MHD do té doby, než bude ve výběrovém řízení vybrána 
firma nová 

− toto výběrové řízení bude trvat asi rok a půl až dva roky– tak, jak udává nový zákon, protože 
se musí vyvěsit podle předpisu EU na rok tato výzva 

− oslovili dopravně logistickou firmu, která má sídlo v Přerově – je to dceřiná společnost SADu 
Trnava – připadalo to jako logické řešení, protože budou zachovány autobusy, které jezdí 
v Přerově, aby byla zachována i zaměstnanost řidičů 

− momentálně nabídli tento vzorec firmě, která jej posuzuje, hodnotí, minulý týden podepsala 
prohlášení, že přistupuje k tomuto řešení podle toho vzorce 

− v případě když by firma odmítla tento provozní vzorec a nebude ochotna provozovat MHD 
v Přerově za námi stanovených podmínek,pak bude oslovena další firma 

 
Mgr. Netopilová 

− které firmy jsou v plánu oslovit, pokud by nevyšel ten první záměr? 
 
Mgr. Kulíšek 

− jsou dvě nebo tři firmy, které lze oslovit, ale nechce předjímat 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− jednatel společnosti pan Tomáš Brada prohlásil, že mají zájem o provozování MHD 
− na jednání, které proběhne ve středu, se doladí některé věci a je pravda, že by se na dalším 

jednání Rady města uzavřel smluvní vztah na dobu určitou maximálně na dobu dvou let 
s touto dceřinou společností SADu Trnava 

 
Mgr. Puchalský – technická 

− požádal, aby právníci řekli, zda mohou mít zastupitelé stejné informace jako pan zastupitel 
Kulíšek 

 
Mgr. Hrubá – vedoucí oddělení právního 

− byla oslovena jedna konkrétní firma, takže máte stejné informace, jaké mají členové RM, kteří 
budou jednat o tom uzavření smluvního vztahu 

 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− s další firmou jsme nejednali, jenom jsme dostali e-mailový podnět, že by měli zájem 
provozovat MHD – s žádnou jinou firmou jsme nejednali, kromě SADu Trnava 

 
Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřních věcí 
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− zajišťujeme MHD v krizovém režimu, dle zákona můžeme oslovit pouze jednoho 
potenciálního dopravce do doby než nám projeví vůli či neprojeví uzavřít s námi smlouvu na 
základě zpracovaného a předloženého ekonomického modelu 

− nemůžeme oslovit žádného jiného potencionálního dopravce, v případě, že projeví svou vůli 
podepsat smlouvu na neomezenou dobu za podmínek stanovených v ekonomickém modelu 
bude muset být toto rozhodnutí vyvěšeno 2 dny na úřední desce a po dobu těch dvou dnů 
může reagovat kterákoliv jiná firma a předložit potencionálně lepší nabídku, v případě, že 
odmítne tato firma spolupráci, bude oslovena další firma, v této chvíli nevíme, která to bude 

 
 
Mgr. Krákorová Pajůrková – technická 

− požádala předsedajícího o dodržování jednacího řádu 
− myslí si, že bod jednání „Náměty, dotazy a připomínky“ je bod, jako všechny ostatní tzn. že 

každý by k němu měl vystupovat pouze 2x 
− požádala o ukončení diskuse 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− myslí si, že zde může být projednáváno pět bodů (témat) a každý je samostatný 
 
p. Laga 

− je to ušlechtilá myšlenka od paní Pajůrkové, ale to si dělejte na Radě, ale ne na Zastupitelstvu, 
jak může reagovat, když má ještě další 3 věci k obci – místní části, když např. předtím 
zareaguje na autobusovou dopravu nebo na něco jiného a potom bych už nemohl sdělit to, o co 
mě občané požádali 

− o návrhu paní Pajůrkové nemá cenu se ani bavit 
− před rokem a něco měl připomínku k autobusovým čekárnám na trase do Henčlova – jsou to 

dvě čekárny u bývalých drůbežářských závodů a u letiště – nejsou to čekáry – je to pouze pár 
želez – proto podal podnět, aby se zde daly autobusové čekárny do pořádku 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− budeme se zabývat vaším podnětem 
 
Ing. Šlechta 

− zeptal se, zda-li v krizovém režimu, který bude platit pro provozování autobusové dopravy se 
předpokládá se zvýšenými výdaji nebo s výdaji, které byly vysoutěženy v řádné soutěži 

 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− matematický model je vyšší než nabídka firmy SAD Trnava, která vstoupila do soutěže – 
myslí si, že by firma měla tuto nabídku přijmout 

 
pí Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky 

− podala informaci k úspoře rozpočtu k investičním akcím – zůstává rezerva asi 1 mil.72 tis.Kč 
 
občan p. Porč 

− členům Rady a klubů předali obsáhlejší materiál, kde se zabývají problematikou bydlení a 
nájemného ve městě Přerově i obecně, připravují doplnění o sociální část 

− oni – jako občanské sdružení chtějí vznést dotaz na Ministerstvo pro místní rozvoj – jak to 
vlastně je – zde je rozpor mezi místním obvyklým nájemným a tím, co píší v materiálu, že 
nájemné v obecních bytech by mělo být takové, aby nebylo ztrátové 

− myslí si, že by těch 1400 bytů po ukončení prodeje z první etapy i z té druhé mělo zůstat 
v majetku města, jako byty sociální 

− dále si myslí, že po ukončení prodeje bytů by se měla schválit nová koncepce bydlení 
v Přerově 
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− podnět od občanů – v aleji na nábřeží E.Beneše se při velkém větru lámou větve a padají – 
některé větve jsou i přes celou vozovku, může dojít k poškození majetku nebo k újmě občanů, 
kteří tam vysedávají na lavečkách 

 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− k návrhu paní Krákorové Pajůrkové – konzultoval to s paní Mgr. Hrubou – je to specifický 
bod, když se nemluví ke stejnému problému, tak má právo vystoupit v tomto bodě k několika 
tématům, proto nedal hlasovat o jejím návrhu na ukončení diskuse a pokračuje se v jednání 

 
 
občan – p. Kohout 

− jsme petiční město a já vám pane primátore jednu petici připomenu – je v běhu petice za vaše 
odvolání, v současné době má zhruba 1000 podpisů a já mám na vás jednu skoro i soukromou 
otázku – v poslední době mi vrtá hlavou, jak velké číslo, kolik lidí se bude muset pod tu petici 
podepsat, aby jste ji respektoval? 

 
 
Ing. Šlechta 

− byl zaskočen informací, že výdaje na provozování MHD budou vyšší než které byly 
vysoutěžené, že jsme tuto informaci nedostali v době – před půl rokem, kdy jsme se dozvěděli, 
že SAD končí a v kontextu toho, že bude cena vyšší, že jsme vůbec neuvažovali, že bychom 
oslovili jiné dopravce z hlediska jejich cenové nabídky – nerozumí to, proč byl zvolen tento 
postup 

 
 
Mgr. Kulíšek 

− my jsme žádnou nabídku od nikoho nedostávali, zadali jsme vytvoření provozního vzorce 
nezávislé společnosti, která vypočítala cenu a tu jsme nabídli 

 
 
Mgr. Bezroučková 

− nevěděli jsme, že cena bude vyšší, protože v prosince loňského roku začal platit nový zákon č. 
194/2010 o veřejných službách v přepravě cestujících a byla k němu přijata prováděcí 
vyhláška, která stanoví výši kompenzace – dříve se označovala jako prokazatelná ztráta podle 
vzorce, se kterým tedy v ČR ještě nikdo nemá zkušenosti, proto jsme oslovili externí firmu, 
která se zabývá dopravou v ČR, aby vypočítala výši kompenzace a to její maximální výši tak, 
aby jsme neplatili z veřejných prostředků více než nám zákony umožňují 

− neoslovovali jsme jiné dopravce, v podstatě jsme si nechali zpracovat finanční model a 
v současné chvíli nám přišlo nejlepší oslovit společnost, která může provozovat stávající 
autobusy, protože z důvodu časové tísně by se mohlo stát, že by nám tu mohly jezdit autobusy 
neekologické a staršího data výroby 

− v současné situaci postupujeme podle krizového ustanovení toho zákona, kdy může dojít 
k situaci, že by byl přerušen provoz MHD, takže jsme zvolili jednu z variant, jak už zde bylo 
řečeno a to je zadání provozování MHD přímým zadáním tzn.že město může oslovit jednoho 
dopravce s nabídkou provozu MHD 

 
− proběhne velké výběrové řízení – veřejná zakázka, která bude trvat rok a půl až dva roky, 

protože rok vůbec musíme uveřejnit tu nabídku ve věstníku EU 
 

 

329/8/10/2011 Náměty, dotazy a připomínky 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami vznesenými na 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 12.12.2011 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval 
 

 
 
ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 
 
Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 31. října 2011            
ve 20.00 hodin. 

 

V Přerově dne 8. 11. 2011 

 

 
 
 
 
 
 
               Ing. Jiří Lajtoch  
                                 primátor města Přerova 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Josef Kulíšek 
              náměstek primátora města Přerova 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dana Dobyšková 
         členka Zastupitelstva města Přerova 


