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Z Á P I S 
 

z  9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

 

konaného dne 12. prosince  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
POŘAD: 
--------------- 
 
1.  Zahájení  
  
2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 8. zasedání Zastupitelstva, informace   z výborů 
 
3.  Majetkoprávní záležitosti 
   
4. Finanční záležitosti 
 
5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2012 
 
6. Rozvojové záležitosti 
 
7.  Investiční záležitosti 
 
8. Školské záležitosti 
 
9. Sociální záležitosti 
 
10. Různé       
 
11.   Náměty, dotazy a připomínky  
 
12.   Závěr zasedání 
 
 
 
 



 2 

Přítomni: 
 
A. Předsedající: 
 

Ing. Jiří Lajtoch     - primátor 
 
 
 
B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 
 
 
 
C. Omluveni:     Mgr. Monika Frídlová MBA  
        
 
        
D. Hosté:      - dle předložených presenčních listin 
 
 
E. Zapisovatelka:       Ludmila Schönová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ZAHÁJENÍ  
 
 
9. zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil ve 13.00 hodin primátor Ing. Jiří Lajtoch                     
za přítomnosti 32 členů Zastupitelstva města ve velkém sále klubu Teplo, Horní náměstí 9 v Přerově.  
 
Omluveni jsou:  Mgr. Monika Frídlová MBA 
 
 
Na zasedání se dostavili v průběhu jednání:   Marta Jandová, Ing. Richard Šlechta 
 

 
Za ověřovatele dnešního zasedání navrhuji:  Bc. Václava Zatloukala a RSDr. Josefa Nekla. 
Při hlasování bylo pro 31, 1 nehlasoval. 
 
 
Dovolte mi, abych předal řediteli HZS ÚO Přerov plk. Ing. Miroslavu Čočkovi přenosný oscilační 
monitor pro speciální hašení, který na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady město Přerov pořídilo         
za částku 111.500,- Kč. Tento přístroj přispěje ke zvýšení úrovně bezpečnosti obyvatel města Přerova, 
Je to zařízení pro dodávku velkého množství vody při likvidaci rozsáhlých požárů, kde na požářiště je 
nutné dopravovat hasební látku po delší dobu. Zařízení má také velkou výhodu v bezobslužnosti, díky 
které se sníží ohrožení lidského faktoru sálavým teplem, kouřem, nebezpečí výbuchu, zřícením apod. 
Lze jej využít i při ochlazování tlakových lahví, uniklých chemických látek, hašení požárů hořlavých 
kapalin a další.  
 



 3 

Než přistoupíme k jednání chtěl bych ještě popřát k životnímu jubileu panu Ing. Michalu Špalkovi. 
 
 
 
Písemné pozvání na dnešní 9. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání bylo 
řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 21. listopadu 2011, 
pod evidenčním číslem 1226. Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91   
a § 93 zákona o obcích. 
Má, prosím, někdo pozměňující nebo doplňující návrh k programu dnešního 9. zasedání Zastupitelstva 
města?  
p. Passinger: 
- prosím, aby materiály na zasedání nebyly posílány v den konání zastupitelstva.  
Ing. Pospíšilová: 
- chtěla bych, aby body označené 4.9  a  4.10  byly projednávány jako jeden, protože se 

jedná  o stejnou problematiku. 
Ing. Lajtoch: 
- materiály předkládají různí předkladatelé a ti by si svůj materiál měli okomentovat. 

Diskutovány mohou být společně a o každém se bude hlasovat zvlášť. 
Hlasování o programu:   Při hlasování bylo pro 27, 1 se zdržel, 4 nehlasovali. 
 

 

 

330/9/1/2011 Zahájení, schválení programu 9. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje   program 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 12. prosince 2011 
 
2. schvaluje Bc. Václava Zatloukala a RSDr. Josefa Nekla za ověřovatele 9. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ing. Lajtoch: 
Vážené dámy, vážení pánové, dnešní zasedání Zastupitelstva bude jako předsedající v bodech 
programu 2 až 5) řídit náměstek primátora Mgr. Kulíšek. Ve druhé polovině zasedání, počínaje bodem               
6) Rozvojové záležitosti, se řízení zasedání ujmu opět já. 
Chtěl bych upozornit, že v bodě 7) investiční záležitosti jste dostali prezentaci o realizaci Tyršova 
mostu 
 
 
Nyní již předávám slovo Mgr. Josefu Kulíškovi. 
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2.  INFORMACE  O  ČINNOSTI  RADY  M ĚSTA  OD  8.  ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA,   INFORMACE  Z   VÝBOR Ů 

 
Od 8. zasedání zastupitelstva se uskutečnila tato jednání Rady města Přerova:  
- 21. schůze Rady města Přerova dne 9. listopadu 2011  
- 22. schůze Rady města Přerova dne 18. listopadu  2011 
 v mimořádném termínu  
- 23. schůze Rady města Přerova dne 30. listopadu 2011 
- 24. schůze Rady města Přerova dne 5. prosince 2011 
 v mimořádném termínu 
  
 z kterých jste všichni obdrželi přehled přijatých usnesení.  
Není předložena žádná písemná předloha k tomuto bodu, a proto otevírám diskusi. Má někdo 
připomínku nebo podnět?  
Dávám hlasovat o usnesení: 
 

331/9/2/2011 Informace o činnosti Rady města Přerova od 8. zasedání Zastupitelstva 
města, informace z výborů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 
Při hlasování bylo pro 28, 4 nehlasovali. 
 
 
 
 

 

3.  MAJETKOPRÁVNÍ    ZÁLEŽITOSTI  

332/9/3/2011 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – převod 
nemovitých věcí  z  vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 o výměře cca 
18 m2   v k.ú. Přerov. 
 
 
Diskuse: 
Ing. Pospíšilová: 
- chci se zeptat, zda město nezvážilo najmout tady ten pozemek pro tyto aktivity? 
p. Zácha, DiS.: 
- my jsme skutečně řešili pouze odprodej, o nájmu jsme se zatím nebavili. Můžeme to 

projednat.  
Mgr. Puchalský: 
- to komunikační napojení předpokládáte ze Seifertovy ulice směrem do areálu Kaufland -

Emos?  
Vždycky to území bylo chráněno ve prospěch sídliště, klidu. Nikdy se o žádném 
komunikačním propojení v tomto smyslu nemluvilo. 
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Ing. Gala: 
- komunikační propojení není v územním plánu, byl to názor koordinační skupiny, která 

vycházela z toho, že je tam lávka přes Strhanec a do budoucna tam může být nějaká 
komunikace zklidněná. Hlavní tepna je přes Výstaviště. 

Mgr. Grambličková: 
- přimlouvám se za neschválení tohoto materiálu. Nastal by značný problém estetický. 
 
 
Při hlasování bylo pro 28, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval. 
 
 
 

 

333/9/3/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 10 v k.ú. 
Čekyně 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení neschválit   neschvaluje  záměr 
statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 10, zahrada, o výměře cca 122 m2  v 
k.ú. Čekyně. 
 
 
Diskuse: 
Mgr. Grambličková: 
- diskutovala jsem k tomuto pozemku již minule a na minulém zastupitelstvu se zastupitelé 

k tomuto neusnesli. Vidím to spíš jako technickou chybu, protože pokud se zastupitelé 
neusnesli, měl být materiál předložen ve dvou variantách, a to souhlasí nebo nesouhlasí. 
Oproti k minulému zastupitelstvu nezaznívá žádný nový argument. Není důvod nevyjít 
občance vstříc. Nejde o strategický pozemek pro město. 

Mgr. Netopilová: 
- dávám protinávrh schválit úplatný převod pozemku.   
 
 
Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové (schválit záměr úplatný převod):  Při hlasování bylo 
pro 13, 1 proti, 15 se zdrželo, 3 nehlasovali. 
 
 
Hlasování o předloženém usnesení  (neschválit záměr):   Při hlasování bylo pro 17, 5 proti, 10 se 
zdrželo. 
 
 
 
Na zasedání se dostavila pí Jandová v 13.25 hodin – je přítomno 33 zastupitelů. 
 
 

 

334/9/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 2469/4 v objektu k bydlení č.p. 
2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471, příslušném k části obce Přerov         
I – Město, na pozemku p.č. 735/1 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku     
na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny 
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví 
na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny za úplatný převod bytové jednotky č. 2469/4 v objektu 
k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471, příslušném k části obce Přerov I – Město,             
na pozemku p.č. 735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/13, 14, 15, 16), včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 5042/122985    
za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 163.543,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném 
pozemku p.č. 735/1 v k.ú. Přerov ve výši 5042/122985 za cenu 18.795,- Kč, včetně doplatku ke kupní 
ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 5.771,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí 
za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 188.109,- Kč, ve smyslu zákona     
č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007     
v platném znění, do vlastnictví nájemce, pana P.M., z původního termínu do 30.9.2011 na nový termín 
do 26.10.2011. 
 
 
Diskuse: 
Ing.  Pospíšilová: 
- co se stane, když to neschválíme? V podstatě vůbec nic, protože ten pán to doplatil. Chci         

se zeptat, jestli v případě pozdní úhrady neexistuje nějaké sankční opatření. Je tam nabídková 
lhůta 6 měsíců, kterou v podstatě splnil. Nedá se to upravit? 

Mgr. Vojtášek: 
- pokud by jsme usnesení nepřijali, budeme vymáhat úroky z prodlení, které ve smlouvě jsou     

a museli bychom předložit materiál, aby zastupitelstvo zvážilo možnost odstoupit od smlouvy. 
K vůli zpoždění 26 dnů jsme se domnívali, že je to tvrdé. Chtěli jsme uzavřít dodatek, kterým 
bychom toto zpoždění zhojili, ale tím bychom přišli o vymáhání úroku z prodlení za těch 26 
dnů.  

 
 
Při hlasování bylo pro 29, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval. 
 
 
 
 

 

335/9/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
spoluvlastnického podílu ve výši 579/7028 na pozemcích p.č. 5745/6       
a p.č. 5745/7 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu          
ve výši 579/7028 na pozemcích p.č. 5745/6, zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 5745/7, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví manželů P.   
a   D.D., jako příslušných vlastníků bytové jednotky č. 2524/4 v objektu k bydlení na Jižní čtvrti IV/6, 
7 v Přerově, za kupní cenu ve výši 21.961,- Kč 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, tj. ve výši 30 % ceny stanovené znaleckým posudkem. 
 
 
Při hlasování bylo pro 33 jednomyslně. 
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336/9/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 16 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2139, včetně 
pozemku p.č. 2140, vše v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu 
č. 25/2007 v platném znění 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 16 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 1963, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2139, 
včetně pozemku p.č. 2140, vše v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5) a spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 1963, pozemku p.č. 2139 o výměře 787 m², zastavěná 
plocha a nádvoří a pozemku p.č. 2140 o výměře 647 m², ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov, které            
k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do 
vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 
(Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 
 
 
Při hlasování bylo pro 32, 1 nehlasoval. 
 
 
 
 

 

337/9/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 15 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích 
p.č. 5745/21, p.č. 5745/22 a p.č. 5745/23 vše v k.ú. Přerov, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 15 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném        
na pozemcích p.č. 5745/21, p.č. 5745/22 a p.č. 5745/23 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8, 9, 10)          
a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520       
a pozemků p.č. 5745/21 o výměře 157 m², p.č. 5745/22 o výměře 149 m² a p.č. 5745/23 o výměře    
148 m², vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových 
jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových 
jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů          
a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 
 
 
Při hlasování bylo pro 33 jednomyslně. 
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338/9/3/2011 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 3 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1313, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2129, včetně 
pozemku p.č. 2130, vše v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu 
č. 25/2007 v platném znění 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 3 bytových jednotek v objektu   
k bydlení č.p. 1313, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2129, 
včetně pozemku p.č. 2130, vše v k.ú. Přerov (Jungmannova 8) a spoluvlastnických podílů                  
na společných částech objektu k bydlení č.p. 1313, pozemku p.č. 2129 o výměře 275 m², zastavěná 
plocha a nádvoří a pozemku p.č. 2130 o výměře 64 m², ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov, které              
k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova             
do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu             
č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy. 
 
 
Při hlasování bylo pro 33 jednomyslně. 
 
 
 
 

 

339/9/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova - části  pozemku p.č. 1323/2, ost. plocha, v k.ú. Žeravice  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný  převod nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova - části  pozemku  p.č. 1323/2, ost. plocha o  výměře  cca 7 m2, v  k.ú. 
Žeravice, do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín, IČ 24729035,         
za kupní cenu v místě a čase obvyklou. Na prodej části pozemku p.č. 1323/2 v k.ú. Žeravice bude 
uzavřena smlouva  o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena po výstavbě kioskové 
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 
kupující. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 24.2.2012 

 

Při hlasování bylo pro 33 jednomyslně. 
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340/9/3/2011 Převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
pozemku  p.č.  658/2  v k.ú.  Kozlovice u Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 658/2,  zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 5 m2  v  k.ú. 
Kozlovice u Přerova  do vlastnictví ( společného jmění manželů),  Ing. F.H.  a    J.H., za  cenu v  místě 
a čase  obvyklou stanovenou ve znaleckém  posudku č. 188/11 znalce Jiřího Pazdery, která činí            
2 670,- Kč (tj. 534,- Kč/m2). 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.6.2012 

 

Při hlasování bylo pro 33 jednomyslně. 

 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva se dostavil Ing. Šlechta ve 13.36 hodin – je přítomno 34 zastupitelů. 

 

 

 

 

341/9/3/2011 Převod  nemovitých věcí z  majetku statutárního města Přerova - 
pozemku  p.č. 232/2  v k.ú. Vinary u  Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 232/2 trvalý 
travní porost  o výměře  225 m2  v  k.ú.  Vinary  u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova     
do  vlastnictví Mysliveckého sdružení  Michalov, o.s.,  IČ: 47998938, za  cenu v  místě a čase 
obvyklou, zjištěnou ve znaleckém posudku č. 184/11 znalce Jiřího Pazdery, která činí  3 375,- Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 28.6.2012 

 
 
Diskuse: 
Mgr. Grambličková: 
- je možné dát podmínku zlepšení životních podmínek drobné zvěře do smlouvy spolu 

s termínem, do kdy zlepší podmínky zvěře a zda je možné penalizovat, pokud by tak nečinili? 
Mgr. Vojtášek: 
- nevím, jak bych kvantifikoval kontrolu zlepšení podmínek drobné zvěře na daném pozemku. 

Nevysleduji ani pohyb zvěře na tak velkém pozemku.  
Bc. Zatloukal: 
- nejedná se až tak o zvěř, ale o to, že pozemek bude oset a následně tím bude krmena zvěř 

v této lokalitě.  
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Mgr. Grambličková: 
- měli bychom si to pohlídat, když to slibují. Já totiž nemám příliš pozitivní vztah k myslivcům 

obecně.  
 
 
Při hlasování bylo pro 31, 3 nehlasovali. 
 
 
 
 

 

342/9/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 2680/78 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2680/78 zast. 
plocha a nádvoří o výměře 23 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Přerov I-Město, Šířava 483/21, IČ 47674521 
za kupní cenu ve výši:  
 
VARIANTA  I.: 
dle znaleckého posudku, cena v místě a čase obvyklá: 13 800,- Kč, tj. 600,- Kč/m2 

 

VARIANTA   II.: 
dle návrhu žadatele:  4 600,- Kč  tj. 200,- Kč/m2 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.3.2012 

 
 
Předkladatel materiálu p. Zácha DiS.  doporučil variantu I. usnesení. 
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 29, 1 se zdržel, 4 nehlasovali. 
 
 
 

 

343/9/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 5453/1, ost. plocha v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5453/1,ost. 
plocha, označené dle geometrického plánu č. 5350-35/2011 jako pozemek p.č. 5453/9 ost. plocha         
o výměře 125 m2 v k.ú.Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Řeznictví 
Kunovský, s.r.o. s místem podnikání 753 01 Hranice, Hranice I-Město, Jiráskova č.p. 410,                 
IČ 25822128 za kupní cenu ve výši:  
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VARIANTA   I.: 
dle znaleckého posudku,  cena v místě a čase obvyklá činí  150 000,- Kč, tj. 1200,- Kč/m2 

 

VARIANTA   II.: 
dle návrhu žadatele 112 500,- Kč, tj. 900,-  Kč/m2 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.3.2012 

 

Předkladatel materiálu p. Zácha DiS.  doporučil variantu I. usnesení. 
Hlasování o variantě I. usnesení:   Při hlasování bylo 33 pro, 1 se zdržel. 
 
 
 

 

344/9/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova -  pozemků p.č. 6747/1, p.č. 6749/6, p.č. 6749/7, p.č. 6749/16, 
p.č. 6752/39, p.č. 6752/43, p.č. 6752/44, p.č. 6752/45, budovy bez čp/ev,  
jiná stavba, stojící na pozemcích p.č. 6749/35, p.č. 6749/7, budovy bez 
čp/če, stojící na pozemcích p.č. 6752/39, p.č. 6752/6, p.č. 6742/40, 
budovy bez čp/ev, stojící na pozemcích p.č. 6749/6, p.č. 6749/34, vše      
v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA   I.: 
1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví Opavské realitní s.r.o., se sídlem 

Vojanova 139/10, Malé Hoštice, 746 01 Opava, IČ 28620780, do vlastnictví statutárního 
města Přerova - pozemků p.č. 6747/1, ostatní plocha o výměře 241 m2, p.č. 6749/6, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 45 m2, p.č. 6749/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 104 m2, 
p.č. 6749/16, ostatní plocha o výměře 672 m2, p.č. 6752/39, zastavěná plocha a nádvoří            
o výměře 392 m2, p.č. 6752/43, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 294 m2, p.č. 6752/44 
ostatní plocha o výměře 2.576 m2, p.č. 6752/45, ostatní plocha o výměře 2.549 m2, budovy bez 
čp/ev,  jiná stavba, stojící na pozemcích p.č. 6749/35, p.č. 6749/7,  za cenu v čase a místě 
obvyklou  v celkové výši 7.133.000,-Kč,- (pozemky celkem 6.873.000,- Kč, tj. 1.000,- Kč/m2, 
budova 260.000,- Kč),  za podmínky zajištění finančních prostředků. 

Odpovídá: Rada města Přerova 
Termín:  31. 12. 2011 
 
VARIANTA   II.: 
1. neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví Opavské realitní s.r.o., se sídlem 

Vojanova 139/10, Malé Hoštice, 746 01 Opava, IČ 28620780, do vlastnictví statutárního 
města Přerova - pozemků p.č. 6747/1, ostatní plocha o výměře 241 m2, p.č. 6749/6, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 45 m2, p.č. 6749/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 104 m2, 
p.č. 6749/16, ostatní plocha o výměře 672 m2, p.č. 6752/39, zastavěná plocha a nádvoří           
o výměře 392 m2, p.č. 6752/43, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 294 m2, p.č. 6752/44 
ostatní plocha o výměře 2.576 m2, p.č. 6752/45, ostatní plocha o výměře 2.549 m2, budovy 
bez čp/ev,  jiná stavba, stojící na pozemcích p.č. 6749/35, p.č. 6749/7,  za cenu v čase a místě 
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obvyklou  v celkové výši 7.133.000,-Kč,- (pozemky celkem 6.873.000,- Kč, tj. 1.000,- Kč/ 
m2,  budova 260.000,- Kč),  za podmínky zajištění finančních prostředků,  
schvaluje vzdání se předkupního práva statutárního města Přerova podle ust. § 101 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, k  pozemkům p.č. 6747/1, ostatní plocha o výměře 241 m2, p.č. 6749/6, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2, p.č. 6749/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
104 m2, p.č. 6749/16, ostatní plocha o výměře 672 m2, p.č. 6752/39, zastavěná plocha               
a nádvoří o výměře 392 m2, p.č. 6752/43, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 294 m2, p.č. 
6752/44 ostatní plocha o výměře 2.576 m2, p.č. 6752/45, ostatní plocha o výměře 2.549 m2, 
které jsou ve vlastnictví Opavské realitní s.r.o., se sídlem Vojanova 139/10, Malé Hoštice,     
746 01 Opava, IČ 28620780. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 24.4.2012 

 

VARIANTA  I. 

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví Reality Příbor s.r.o., se sídlem Tyršova 
476, 742 58  Příbor, IČ 28620631, do vlastnictví statutárního města Přerova za cenu v místě   
čase obvyklou - budovy bez čp/če, zemědělská stavba, stojící na pozemcích p.č. 6752/39, p.č. 
6752/6, p.č. 6742/40, budovy bez čp/ev, občanská vybavenost, stojící na pozemcích p.č. 
6749/6, p.č. 6749/34, obě v k.ú. Přerov, za cenu v místě   čase obvyklou v celkové výši 
2.970.000,-Kč, za podmínky zajištění finančních prostředků. 

 
Odpovídá: Rada města Přerova 
Termín:  31. 12. 2011 
 

VARIANTA   II.: 

2. neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví Reality Příbor s.r.o., se sídlem 
Tyršova 476, 742 58  Příbor, IČ 28620631, do vlastnictví statutárního města Přerova za cenu   
v místě   čase obvyklou - budovy bez čp/če, zemědělská stavba, stojící na pozemcích p.č. 
6752/39, p.č. 6752/6, p.č. 6742/40, ve výši 2.740.000,- Kč budovy bez čp/ev, občanská 
vybavenost, stojící na pozemcích p.č. 6749/6, p.č. 6749/34, ve výši 230.000,- Kč, obě v k.ú. 
Přerov, celkem 2.970.000,-Kč. 

 
 
Předkladatel materiálu p. Zácha DiS.  doporučil variantu II. usnesení. 
Hlasování o variantě II. usnesení:   Při hlasování bylo pro 34 jednomyslně. 
 
 
 

 

345/9/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku  p.č. 1006/1 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
V.V., do vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1006/1, geometrickým plánem č. 
5441-95/2011 označené jako pozemek p.č. 1006/8 o výměře 120 m2 v k.ú. Přerov, za cenu v čase a 
místě obvyklou  ve výši 54.000,- Kč, tj. 450,- Kč/m2. Statutární město Přerov uhradí náklady na 
vypracování znaleckého posudku a správní poplatek    za vklad práva do katastru nemovitostí. 
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Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 24.2.2012 

 

Diskuse: 

Ing. Šlechta: 
- žádám o stanovisko finančního výboru. 
Ing. Machát: 
- předmětný materiál nebyl projednáván na finančním výboru. 
 
 
Při hlasování bylo pro 28, 1 proti, 1 se zdržel, 4 nehlasovali. 
 
 
 
 

 

346/9/3/2011 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova –  pozemku p.č. 5935/19 v  k.ú.  Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný  převod nemovitých věcí z vlastnictví 
paní V.M., do vlastnictví  statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5935/19 v k.ú.  Přerov, orná 
půda, o výměře 5.153 m2, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.063.070,- Kč, z toho část 
pozemku o výměře 543 m2 ve výši 48.870,- Kč, tj. 90,-Kč/m2 (stavba obslužné komunikace), část 
pozemku o výměře 4.610 m2 ve výši 1.014.200,-Kč, tj. 220,- Kč/m2 (plocha pro terminál kombinované 
dopravy), a to za podmínky zajištění finančních prostředků. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

Diskuse: 
p. Zácha, DiS.: 
- žádám o doplnění usnesení o poslední větu  „a to za podmínky zajištění finančních 

prostředků. 
pí Tomaníková: 
- zarazila mě cena, původně byla 800 tisíc Kč teď je přes milion korun. Zajímá mě termín 

budování terminálu. Jestli to musíme teď koupit.  
Mgr. Kulíšek: 
- terminál kombinované přepravy současně s logistickým centrem je součástí strategického 

plánu města Přerova a olomouckého kraje a vše souvisí s tím, jak budou vykupovány pozemky 
v součinnosti s Českými drahami a olomouckým krajem. 

Mgr. Vojtášek: 
- první cena byla stanovena na základě znaleckého posudku z roku 2010, kdy pozemky nebyly 

vykoupeny a majitelka dala novou nabídku podle předkupního práva, kdy předložila znalecký 
posudek z roku 2011, který už se liší kvůli změně oceňovací vyhlášky. Rozdíl je ve způsobu 
výpočtu. 

Ing. Machát: 
- předmětný materiál projednával finanční výbor a ten se neusnesl. 
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pí  Tomaníková: 
- v současné době jdou ceny nemovitostí dolů. Musíme přistoupit na takovou cenu? Terminál 

určitě nebude dřív než dálnice. 
Mgr. Kulíšek: 
- máte pravdu, dřív než dálnice ten terminál nemá opodstatnění a nebude k němu obslužná 

komunikace, která je součástí těch přeložek, když se bude stavět dálnice. 
Mgr. Vojtášek: 
- přistoupit na cenu nemusíme, ale v ten okamžik poběží lhůta pro ukončení předkupního práva. 

Museli bychom vymazat předkupní právo. Můžeme zkusit vyjednávat, paní  splnila podmínky 
pro to, aby zahájila běh lhůt pro vymazání předkupního práva. My její žádost musíme 
projednat.  

Mgr. Grambličková: 
- v současné době je terminál v oblasti scifi. Cena je nebetyčná a je dána hlavně územním 

plánem. Kdyby byl pozemek oceněn jako zahrada, tak se prodá za pár desítek tisíc. Měli 
bychom zvážit, jestli chceme kupovat za tuto cenu. My v budoucnu těch pozemků budeme 
potřebovat víc, tak zvažme jestli za těchto okolností. Kupme za přiměřenou částku. 

Mgr. Puchalský: 
- já s ohledem na objektivní souvislosti dávám protinávrh: neschválit úplatný převod 
RSDr. Nekl: 
- byl bych obezřetný s nekoupením pozemku, může se stát, že cena tohoto pozemku by se 

v budoucnu mohla zvýšit několikanásobně. Doporučuji koupit, terminál tady v budoucnu 
bude.  

p. Laga: 
- měli bychom vyjednávat o ceně a k materiálu se vrátit třeba v únoru. 
Mgr. Vojtášek: 
- termín předkupního práva končí v lednu. 
Ing. Lajtoch: 
- o ceně se diskutovalo, vycházeli jsme ze znaleckého posudku,  
- v rámci regionálního operačního programu se bude rozdělovat zhruba 400 mil.Kč. Upozornil 

jsem, že město má nadregionální investiční záměr, a to terminál kombinované dopravy. 
Předložil jsem tento záměr hejtmanovi Olomouckého kraje s tím, že se má uskutečnit další 
jednání se zástupci ministerstva dopravy, na téma „terminál kombinované přepravy na území 
města Přerova“ .   

Mgr. Vojtášek: 
- předkupní právo končí v lednu, ale to neznamená, že majitelka má kupujícího.  
Ing. Dostal: 
- mám doplňující návrh, jestli nemůžeme před částky doplnit „maximální“, aby byl prostor 

vyjednat do ledna cenu nižší. 
Mgr. Grambličková: 
- prosím, abyste nás nestavěli před tak obtížný problém. Nechci blokovat rozvoj města, ale 

zkuste nejdříve projednat s majitelkou situaci, která byla na zastupitelstvu a tu reálnost či 
nereálnost.  

Mgr. Vojtášek: 
- návrh Ing. Dostala - takové usnesení by bylo neurčité. Potřebujeme mít schválenou konkrétní 

částku.  
 
 
Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského (neschválit úplatný převod):  Při hlasování bylo pro 
6, 25 se zdrželo, 3 nehlasovali. 
 
 
Hlasování o předloženém a doplněném usnesení:  Při hlasování bylo pro 23, 5 proti, 5 se zdrželo, 1 
nehlasoval. 
 
 



 15

 

347/9/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 3443/64 a p.č. 3443/66 oba v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 3443/64, ostatní 
plocha, o výměře 222 m2 a pozemku p.č. 3443/66, ostatní plocha, o výměře 99 m2 oba v k.ú. Přerov     
z majetku společnosti MSEM a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Collo-louky 126, IČ: 64610080               
do majetku statutárního města Přerova, za kupní cenu 263.860,- Kč, t.j. 822,- Kč/m2- cena v místě        
a čase obvyklá. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.3.2012 

 

Při hlasování bylo pro 27, 5 se zdrželo, 2 nehlasovali. 

 

 

 

348/9/3/2011 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 529/7,  a pozemku  p.č.  
528/2  v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  spoluvlastnického podílu: 
 
1.   k  id. ¼ spoluvlastnického podílu,  k  id. 329/15263  pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha         

a  nádvoří,  o výměře 48 m2   v k.ú. Přerov z vlastnictví Š.Ch., 
2.  k id. ¼ spoluvlastnického podílu, k id. 329/15263  pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha           

a  nádvoří,  o výměře 48 m2   v k.ú. Přerov z vlastnictví, M.P.,  
3.   k id ¼ spoluvlastnického  podílu, k  id. 329/15263  pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha         

a  nádvoří,  o výměře 48 m2   v k.ú. Přerov z vlastnictví, A.V.,  
4.  k  id ¼ spoluvlastnického podílu, k  id. 329/15263  pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha         

a  nádvoří,  o výměře 48 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví, M.V.,   
do vlastnictví statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu ve výši 276,50 Kč za id. 1/4 
spoluvlastnického  podílu (celkem 1106,- Kč). Převod bude hrazen z finančních prostředků 
společenství vlastníků jednotek. 
 
5.  k id 1/2  spoluvlastnického podílu, k  id. 329/15263  pozemku p.č. 528/2, zastavěná plocha      

a nádvoří  o výměře  380 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví  Mgr. Š.H. 
6.  k id 1/2 spoluvlastnického podílu, k  id. 329/15263  pozemku p.č. 528/2, zastavěná plocha       

a nádvoří  o výměře  380 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví   Ing. V.H.,  
do vlastnictví statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 6143,50Kč za 1/2 
spoluvlastnického podílu (celkem 12 287,- Kč,-). Převod bude hrazen z finančních prostředků 
společenství vlastníků jednotek. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.6.2012 
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Diskuse: 
Ing. Pospíšilová: 
- chtěla jsem se zeptat z jakého důvodu musíme projednávat tento materiál. Město je jedním 

z členů společenství vlastníků, a to se rozhodlo na své schůzi nadpoloviční většinou,               
že uskuteční převod pozemků a já se domnívám, že městu nezbývá než to respektovat. 

Mgr. Vojtášek: 
- společenství vlastníků se na společné schůzi vlastníků dohodlo, že to vykoupí do vlastnictví 

jednotlivých vlastníků, což úplně nejde. Bereme jejich rozhodnutí tak, že se rozhodli, že to 
budou financovat z fondu oprav nicméně vykupovat to chtějí jednotliví vlastníci. Musíme to 
schválit samostatně, jako jeden vlastník.  

 
 
Při hlasování bylo pro 34 jednomyslně. 
 
 
 
 

 

349/9/3/2011 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  
části  pozemku p.č.  5990/43,  orná  půda,  v  k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5990/43, 
orná  půda v  k.ú. Přerov, označené dle geometrického plánu č. 5395-141/2011 vyhotoveného  Ing. 
M.T.,  jako pozemek p.č. 5990/52, orná  půda,  o výměře 1250 m2  v k.ú. Přerov, z vlastnictví  K.O.  
do vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu stanovenou ve znaleckém posudku znalce  Ing. 
Františka Sehnala, která činí 158 450,-Kč, (tj. 126,76 Kč/m2) za podmínky rozpočtového krytí. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.12.2012 

 

Při hlasování bylo pro 25, 1 proti, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval. 

 
 
 

 

350/9/3/2011 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 2152/1, p.č. 2152/2, p.č. 2152/3 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 2152/1 ost. pl., 
ost. komunikace o výměře 1.257 m2, p.č. 2152/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 706 m2 a p.č. 2152/3 
zast. pl. a nádvoří o výměře 70 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu     
ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábř. 390/42, IČ 69797111          
do vlastnictví statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 
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Při hlasování bylo pro 29, 1 proti, 1 se zdržel, 3 nehlasovali. 

 

 

 

351/9/3/2011 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města  Přerova – 4 
bezbariérových bytových jednotek v objektu bydlení č.p. 735, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  3082/3            
v k.ú. Přerov (Bayerova 5) 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha DiS. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úplatný převod bezbariérových bytových jednotek: 

-  č. 735/1 o celkové výměře 25,09 m2, (1+kk), v objektu bydlení č.p. 735, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3082/3 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov, (Bayerova 5) 
včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 
3082/3 ve výši id. 2509/177956 z vlastnictví společnosti Ekoinvest a.s., se sídlem Přerov I - 
Město, nám. T.G.M. 223/12, IČ 42866669 do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 
cenu v místě a čase obvyklou ve výši  684.900,- Kč   630. 975,- Kč, 

 
-  č. 735/2 o celkové výměře 58,29 m2, (3+kk), v objektu bydlení č.p. 735, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3082/3 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov, (Bayerova 5) 
včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 
3082/3 ve výši id. 5829/177956 z vlastnictví společnosti Ekoinvest a.s., se sídlem Přerov I - 
Město, nám. T.G.M. 223/12, IČ 42866669 do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 
cenu v místě a čase obvyklou ve výši  1.559.800,-Kč   1. 462. 044,-Kč, 

 
-  č. 735/3 o celkové výměře 44,63 m2, (2+kk), v objektu bydlení č.p. 735, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3082/3 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov, (Bayerova 5) 
včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 
3082/3 ve výši id. 4463/177956 z vlastnictví společnosti Ekoinvest a.s., se sídlem Přerov I - 
Město, nám. T.G.M. 223/12, IČ 42866669 do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 
cenu v místě a čase obvyklou ve výši  1.201.000,-Kč  1. 120. 248,-Kč, 

 
-  č. 735/4 o celkové výměře 40,40 m2, (2+kk),  v objektu bydlení č.p. 735, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3082/3 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov, (Bayerova 5) 
včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 
3082/3 ve výši id. 4040/177956 z vlastnictví společnosti Ekoinvest a.s., se sídlem Přerov I - 
Město, nám. T.G.M. 223/12, IČ 42866669 do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 
cenu v místě a čase obvyklou ve výši  1.091.400,- Kč  1. 013. 833,- Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 29.2.2012 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  4139 240  Ostatní převody z vlastních 
 fondů 

0,0 + 4540,0 
+ 4 230,0 

4 540,0 
4 230,0 

 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3612   530  Investiční akce (org. 500228 – 
 Zakoupení čtyř bezbariérových 
 bytů Bayerova 5) 

0,0 + 4540,0 
+ 4 230,0 

+ 4540,0 
4 230,0 

  6121    Budovy, haly a stavby  + 4540,0 
+ 4 230,0 

 

 
FOND  OPRAV, MODERNIZACÍ  A  ROZŠIŘOVÁNÍ  BYTOVÉHO  FONDU  (FMB) 
 
Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  8115 245  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

0,0 + 2762,2 
+ 2 452,2 

+ 2762,2 
2 452,2 

 
Výdajová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6330   245  Převody vlastním fondům 
 v rozpočtech územní úrovně 

0,0 + 4540,0 
+ 4 230,0 

+ 4540,0 
4 230,0 

  5345    Převody vlastním rozpočtovým 
 účtům 

  + 4540,0 
+ 4 230,0 

 

  8115 245  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

1 777,8 - 1 777,8 0,0 

 
 
 
Diskuse: 
Ing. Symerský: 
- když jsme schvalovali  tento materiál v záměru, nebylo tam uvedeno, kdo tyto bezbariérové 

jednotky bude využívat. Byl tam jeden obyvatel z Křenovic. Jsme povinni takto upravené byty 
zajišťovat obyvatelům jiných obcí? Cena bytů se mi zdá v konfrontaci s vývojem na trhu 
nemovitostí vysoká, ale když je podložena znaleckým posudkem, tak budiž. Zastupitelé           
za klub KSČM tento převod ve fázi záměru většinově podpořili a vzhledem k tomu, že město 
samo nestaví takové bytové jednotky nezbývá nám nic jiného než takové kupovat od jiných 
investorů. Toto pořízení budu podporovat.   

p. Zácha, DiS.: 
- kupní cena byla podložena aktualizovaným znaleckým posudkem, který si odbor majetku 

objednal u znalce. Společnost, která byty nabízí, musela na základě našeho požadavku 
poopravit prohlášení vlastníka a kupní cena bude samozřejmě respektovaná námi navržená. Co 
se týká obsazenosti bytových jednotek odbor sociálních věcí a školství má klienty, kteří by je 
obsadili.  
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Ing. Dostal: 
- když jsem si četl důvodovou zprávu jak jsme k ceně došli, je to zajímavé. Na ceně konkrétní 

jsme se nikdy nedohodli. Jsem rád, že na radě jsme nechali udělat vlastní ohodnocení 
bytových jednotek. Firma, která nám to nabízí, dává velkorysé slevy ze svého odhadu, já 
navrhuji, aby z našeho odhadu, který se blíží realitě dala stejnou slevu 310 tis.Kč.  

- dávám protinávrh:  I. bytová jednotka by stála       630. 975,- Kč 
           II. bytová jednotka by stála    1 462. 044,- Kč 
                                            III. bytová jednotka by stála    1 120. 248,- Kč 
                                            IV. bytová jednotka by stála    1 013. 833,- Kč 
 
- celkem cena je 4. 227.100 Kč, tj. o 310 tis.Kč méně než je cena navržená naším znalcem. 
Pí Tomaníková: 
- proč je bytová jednotka pro občana z jiného města? Dostaneme z té obce, odkud občan je, 

příspěvek? 
Mgr. Pospíšilová: 
- žadatelka o bezbariérový byt je z obce Křenovic. V pořadníku nemáme jenom občany 

s trvalým pobytem v Přerově, není to omezeno ani ve vnitřních směrnicích, které upravují tuto 
problematiku. Jmenovaná je nevidomá, pracuje v Precheze, dojíždí každý den do zaměstnání, 
proto se nachází mezi těmi zájemci o byt.  

Pí Tomaníková: 
- jednalo se s obcí, jestli občance přispějí na ten byt? 
Mgr. Pospíšilová: 
- s obcí jsme nejednali, můžeme takto učinit. Obec není povinna přispívat. 
Mgr. Kulíšek: 
- s obcí bude jednáno o příspěvku na občanku. 
Pí Tomaníková: 
- máme 17 zájemců o bezbariérové byty. Nikdo z nich není tak potřebný, abychom ho 

přednostně uspokojili? 
Mgr. Pospíšilová: 
- dělali jsme aktuální šetření ohledně zájmu o tyto bezbariérové byty, z evidovaných zájemců 

projevili zájem ti, kteří jsou uvedeni v důvodové zprávě. Ostatním žadatelům nevyhovovaly 
byty nebo již mají vyřízeny dotace na bezbariérovou úpravu svého stávajícího bytu.  

Mgr. Ticháčková: 
- zamysleme se nad tím jaká je cena znaleckého posudku a jaká je skutečná tržní cena. Kolik 

bytů se už podařilo prodat? 
p. Porč, občan Přerova: 
- je s podivem, že do domu s pečovatelskou službou, pokud je žadatel z jiné obce, musí obec 

přispívat a tady tomu tak není. U těchto bytových jednotek je cena vysoká. Celý objekt 
Bayerova 5 byl prodán městem současnému majiteli za 16 mil. Kč. 

Mgr. Grambličková: 
- je to pro nás nová informace, že zájem o bezbariérové byty není takový jaký se předpokládal    

a neměli bychom kupovat byty pro občany z jiných obcí. Tenhle byt konkrétně by celý měla 
zakoupit obec Křenovice.  

- dávám pozměňující návrh – bytovou jednotku pro občanku z Křenovic vyjmout 
z usnesení a hlasovat pouze o 3 bytových jednotkách pro přerováky. 

Ing. Čermák: 
- byt můžeme koupit a nevázat ho na tuto občanku.  
Pí Tomaníková: 
- byty se opravovaly na konkrétní požadavky konkrétních občanů. Obec Křenovice žadatelce 

nikdy takový byt nemůže koupit. 
Mgr. Grambličková: 
- investor může byt nabídnout i jiným městům k odkoupení. Suplujeme problémy jiných obcí.  
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Hlasování o pozměňujícím návrhu Mgr. Grambli čkové (vyjmout poslední bytovou jednotku           
o výměře 40,40 m2 ):   Při hlasování bylo pro 1, 7 proti, 21 se zdrželo, 5 nehlasovalo. 
 
Hlasování o protinávrhu Ing. Dostala (nové ceny bytových jednotek) :  Při hlasování bylo pro 21, 
7 se zdrželo, 6 nehlasovalo. 
 
 
 

 

352/9/3/2011 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova  – pozemku p.č. 731 v k.ú. Čekyně 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 731, ostatní 
plocha, o výměře 64 m2 v k.ú. Čekyně ze spoluvlastnictví pana F.L., k id 1/2 a paní V.L., k id 1/2          
do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 640,- Kč, t.j. 10,- Kč/m2. Statutární 
město Přerov uhradí náklady spojené s převodem a daň z převodu nemovitostí. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.3.2012 

 

Při hlasování bylo pro 31, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval. 

 
 
 

 

353/9/3/2011 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 6802 a části pozemku p.č. 6840/1 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 6802, orná 
půda o výměře 59 m2 a části pozemku p.č. 6840/1, orná půda,  označený dle geometrického plánu       
č. 5312-11/2011 jako pozemek p.č. 6840/27, orná půda , o výměře 103 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví 
České republiky - Pozemkový fond České republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a,       
IČ 45797072 do vlastnictví statutárního města Přerova. 
 
 
Při hlasování bylo pro 32, 2 nehlasovali. 
 
 
 

 

354/9/3/2011 Směna nemovitých věcí – pozemků p.č. 5290/84, p.č. 5290/85, p.č. 
5290/86, p.č. 5290/91, částí 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 pozemky p.č. 5290/103, 
p.č. 5290/131, p.č. 5025/5 a p.č. 5296/2 vše v k.ú. Přerov                                                                               
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje 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, částí 
pozemku p.č. 5290/93, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 5343-29/2011 označené jako p.č. 
5290/93 o výměře 304 m2 a p.č. 5290/132 o výměře 31 m2, částí p.č. 5290/94, ostatní plocha, dle 
geometrického plánu č. 5343-29/2011 označené jako p.č. 5290/94 o výměře 131 m2, p.č. 5290/133       
o výměře 68 m2 a p.č. 5290/134 o výměře 22 m2, pozemků 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 pozemky p.č. 5290/103, ostatní 
plocha, o výměře 927 m2, p.č. 5290/131, ostatní plocha, o výměře 210 m2, p.č. 5025/5, ostatní plocha, 
o výměře 296 m2 a 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, s doplatkem rozdílu cen pozemků         
ve výši 3.040,- Kč, ve prospěch statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.3.2012 

 

Při hlasování bylo pro 30, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali. 

 

 

 

355/9/3/2011 Směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 388 a části pozemku p.č. 
587 oba v k.ú. Žeravice za pozemek p.č. 605 v k.ú. Žeravice - změna 
usnesení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 188/6/3/2011               
z 6. zasedání konaného dne 20.6.2011, kterým schválilo směnu části pozemku p.č. 388  trvalý travní 
porost dle geometrického plánu č. 465-17/2011 pozemek označený novým parcelním číslem 388/3      
o výměře 81 m2 a části pozemku p.č. 587 ost.pl. dle geometrického plánu č. 465-17/2011 pozemek 
označený novým parcelním číslem 587/3 o výměře 69 m2 oba v k.ú. Žeravice ve vlastnictví 
statutárního města Přerova za pozemek p.č. 605 vodní plocha o výměře 151 m2 v k.ú. Žeravice           
ve vlastnictví p. P.N. s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků ve výši 17.900,- Kč ve prospěch 
statutárního města Přerova. 
 
Změnou se  text: 
"...směnu části pozemku p.č. 388  trvalý travní porost dle geometrického plánu č. 465-17/2011 
pozemek označený novým parcelním číslem 388/3 o výměře 81 m2 a části pozemku p.č. 587 ost.pl. dle 
geometrického plánu č. 465-17/2011 pozemek označený novým parcelním číslem 587/3 o výměře     
69 m2 oba v k.ú. Žeravice." 
 
nahrazuje textem: 
 
"...směnu části pozemku p.č. 388  trvalý travní porost dle geometrického plánu č. 479-99/2011 
pozemek označený novým parcelním číslem 388/6 o výměře 81 m2 a části pozemku p.č. 587 ost.pl. dle 
geometrického plánu č. 479-99/2011 pozemek označený novým parcelním číslem 587/5 o výměře     
69 m2 oba v k.ú. Žeravice." 
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Při hlasování bylo pro 34 jednomyslně. 
 
 
 

 

4.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

356/9/4/2011 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 10/10 z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce        
z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu č. 10/10 ze dne 20. 9. 2010 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a manželi E.  a D.M., jako dlužníky, jehož předmětem 
bude změna znění čl. III odst. 1, věty první tak, že její stávající text: 
 
 „Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000034 a to tak, aby částku 100 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili 
nejpozději do 15. 9. 2016.“ 
 
 se nahrazuje textem: 
 
„Dlužníci se zavazují platit skutečně čerpanou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy  k 15. 
dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000034 a to tak, aby částku 92 060,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili nejpozději  
do 15. 9. 2016.“ 
 
V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 
 
Při hlasování bylo pro 31, 3 nehlasovali. 
 
 
 

 

357/9/4/2011 Poskytování půjček z FMB - předpis, smlouvy, výběrové řízení 

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

oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění Vnitřního předpisu č. 3/11 a 13/11, 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 
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2. bere na vědomí vzory smlouvy o půjčce, včetně dokumentace představující jejich jištění, 
vyhotovené Odborem vnitřní správy, 

 
3. schvaluje podmínky výběrového řízení pro poskytování půjček z  Fondu oprav, modernizací    

a  rozšiřování bytového fondu v roce 2012: 
           a) žádosti oprávněných osob, ve smyslu Vnitřního předpisu č. .../11 Fond oprav,  
                   modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů, budou podávány   
                   v termínu od 16. 1. 2012 – 20. 2. 2012, 

b)   místo pro vyzvednutí tiskopisů žádostí a jejich podání: Magistrát města Přerova, Bratrská       
34, 750 11 Přerov 2, Odbor ekonomiky, Oddělení cen a fondů bydlení, III. poschodí, 
dveře č. 66 – Kristina Bukvaldová. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

 

Při hlasování bylo pro 30, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval. 

 
 
 

 

358/9/4/2011 „Transformace“ příspěvkové organizace Domovní správa města 
Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o dalším postupu 
„transformace“ příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova. 
 
 
Při hlasování bylo pro 26, 1 proti, 5 se zdrželo, 2 nehlasovali. 
 
 
 

 

359/9/4/2011 Rozpočtové opatření č. 16 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1       
a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2. 
 
 
Diskuse: 
p. Passinger: 
- na Tyršův most přidáváme další milion korun. Byl jsem ve výběrové komisi která vybírala 

stavbu Tyršova mostu. Most měl být hotový za 96 mil.Kč. V rozpočtu města Přerova na příští 
rok máme dalších 16 mil. Kč. Kolik je skutečná cena stavby Tyršova mostu, když část má být 
v květnu hotová, když v podstatě na straně jižní není ještě kopnuto a není zajištěno, aby ta 
strana mostu se vůbec dokončila, 
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- jižní předpolí, viděl jsem snad poprvé výkres a chtěl bych odpověď: kdy, kdo schválil projekt 
jižní části předpolí mostu. V komisi jsem byl, ptal jsem se na to. My jsme postavili část mostu, 
zbytek nebyl ještě ani vyprojektovaný. Kdo zajistil tuto část? 

Mgr. Kulíšek: 
- nevím o dalším milionu korun na most. Žádné vícenáklady nejsou, 
- vysoutěžili jsme most a v tu dobu nebyl ještě hotový projekt jižní části předpolí včetně náměstí 

na Marku až k trafostanici a celé oblasti včetně lokality bývalého kina Jas. Tento projekt         
se dokončoval, je dokončen a chtěli bychom ho realizovat tak, aby most byl otevřen včetně 
tohoto jižního předpolí. 

p. Passinger: 
- pokud proběhlo výběrové řízení na Tyršův most, všichni soutěžící soutěžili s tím, že budou 

dělat jedno předpolí, druhé předpolí včetně mostu nebo soutěžili jenom stavbu a zbytek s touto 
investicí nemá nic společného? 

Mgr. Kulíšek: 
- soutěžili pouze most a severní předpolí.  
Ing. Gala: 
- součástí soutěže byl vlastní most, severní předpolí a nutné napojení na jižní část předpolí. 

Potom byly další projektové práce, které dozorovala paní prof. Šrámková. Pokračovalo se 
v pracích na pokračování jižního předpolí. Z ulice Jateční se vytvořil rondel a na místě 
bývalého kina Jas se udělalo parkoviště. Zastupitelé byli na přednášce, kde společnost 
ukazovala jak by jezdily automobily. Projekty dodělával Ing. arch. Majer, tam byla také 
vizualizace.  

p. Zácha, DiS.: 
- všechny podklady a informace k Tyršově mostu máte na CD, které jste obdrželi při prezentaci. 

Celkové rozpočtované náklady podle smlouvy o dílo jsou 116.395.000 Kč včetně DPH              
a k 30.11.2011 je to  89,5 mil. Kč.  Vícenáklady nejsou. Firma drží časový harmonogram          
i časový plán. 

p. Passinger: 
- kolik je celková částka na stavbu mostu, předpolí i jižní části? 
p. Zácha, DiS.: 
- stavba Tyršova mostu a předpolí u Sokolovny je vysoutěžena za 116.395.000 Kč včetně DPH. 
Ing. Pospíšilová: 
- rozpočtové opatření u odboru soc.věcí a školství - je požadavek na snížení rozpočtu 

základních škol o 722.000 Kč. Částka vratky ve výši 300.000 Kč má být použita na poskytnutí 
účelových dotací pro 1.FC Viktorie Přerov a Sportovní klub Přerov. My navrhujeme, aby se 
tato částka použila na výstavbu zastávky v Předmostí. 

p. Laga: 
- částka 722.000 Kč je solidní částka.  
- navrhuji 700.000 Kč dát na opravu podlah ZŠ V.Dlážka, aby prostředky zůstaly             

ve školství. 
Pí Sedláčková: 
- chci upozornit, že 300.000 Kč je již v dalším materiálu, finance jdou do sportu.  
p. Laga: 
- nechceme tyto peníze dávat do sportu, chceme aby prostředky zůstaly ve školství, kde je 

700.000 Kč potřeba na opravu podlah.  
Mgr. Grambličková: 
- schvalujeme snížení rozpočtu o 722.000 Kč, ale tímto materiálem neschvalujeme účelové 

dotace pro FC Viktorii Přerov a Sportovní klub, to ne. To si musíme říct, že na to bude 
samostatný materiál. Schválíme pouze, že 722.000 Kč bude vráceno a dále s tím budeme moci 
pracovat.  

Mgr. Kulíšek: 
- paní Grambličková to řekla správně, my pouze schvalujeme snížení rozpočtu o 722.000 Kč, 

které vznikly úsporou na energiích v zateplených budovách základních škol.  
 
 



 25

Hlasování o protinávrhu pana Lagy (700.000 Kč použít na opravu podlah ZŠ.V.Dlážka) :   Při 
hlasování bylo pro 9, 2 proti, 13 se zdrželo, 10 nehlasovalo. 
 
 
Hlasování o protinávrhu Ing. Pospíšilové (prostředky použít na vybudování zastávky 
v Předmostí):   Při hlasování bylo pro 6, 3 proti, 17 se zdrželo, 8 nehlasovalo. 
 
 
Hlasování o předloženém usnesení:    Při hlasování bylo pro 28, 6 se zdrželo. 
 
 
 

 

360/9/4/2011 Rozpočtové opatření č. 16 – dodatek 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného 
ukazatele: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  4122 210  Neinvestiční přijaté transfery 
 od krajů 

2 388,9 * + 10,0 2 398,9 

  4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 
 transfery ze stát. rozpočtu 

4 018,0 + 961,8 
+ 1 193,5 

6 173,3 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3113   610  Základní školy 17 389,5 * + 10,0 
+ 961,8 

+ 1 193,5 

19 554,8 

  5331    Neinvestiční příspěvky zřízeným 
 příspěvkovým organizacím 

 + 2 165,3  

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6/610  Základní školy – příspěvky na provoz včetně 
 dalších výdajů příspěvkovým organizacím 
 zřízeným městem Přerov 

33 425,1 * + 2 165,3 35 590,4 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 
 
 
Při hlasování bylo pro 29, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval. 
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361/9/4/2011 Kontokorentní úvěr 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě                       
o kontokorentním úvěru mezi statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem 
Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ 45244782, za následujících podmínek:  
• úroková sazba 1M PRIBOR + 0,19 % p. a., 
• určený k přechodnému nedostatku finančních prostředků v roce 2012, 
• výše do 20 mil. Kč se splatností do 31.12.2012, 
• poskytnut bez zajištění. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 12.1.2012 

 

Diskuse: 
Mgr. Puchalský: 
- já samozřejmě ten návrh nepodpořím. Domnívám se, že přechodný nedostatek finančních 

prostředků je město schopno řešit radikálně a důsledně ořezáním nákladů a to především 
provozních v oblasti všeobecné správy. Nechápu, proč se obáváme a přistupujeme na další 
možnost město zadlužovat. Celý systém a přístup financování města ve vztahu k rozpočtu        
a objektivní situaci příjmů pro mě je naprosto nepřijatelný.  

Ing. Lajtoch: 
- pro mě je to naprosto přijatelné a normální, že se jistíme pro případ, že bychom se dostali       

do problémů například z důvodu nenaplnění příjmů, abychom mohli plnit své závazky. Zatím 
jsme v minulém období kontokorent nevyužili, je to pojistka. Nic nás to nestojí, financovali 
bychom ho v případě jeho použití.  

p. Passinger: 
- co na to finanční výbor?  
Ing. Machát: 
- finanční výbor materiál projednával a poslal všem zastupitelům své stanovisko včas a řádně. 
 
 
Při hlasování bylo pro 28, 5 proti, 1 se zdržel. 
 
 
 

 

362/9/4/2011 Upuštění od vymáhání pohledávky Základní školy Přerov, Želatovská 
8, IČ:49558862  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky Základní 
školy Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Želatovská 8,                
za R.O., k datu 12.12.2011 v celkové výši     26 063,87 Kč, z toho nájemné činí 12 010,- Kč a úroky z 
prodlení 14 053,87 Kč, z důvodu její nedobytnosti, a to v souladu s Vnitřním předpisem č. 5/2011 o 
postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových 
organizací při správě a odpisování pohledávek, vydaným Radou města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 
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Termín: 31.12.2011 

 
 
Při hlasování bylo pro 33, 1 se zdržel. 
 
 
 

 

363/9/4/2011 Obecně závazná vyhláška č.../2011, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č…./2011, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

Diskuse: 
p. Passinger: 
- souhlasím s OZV. Zaujalo mě trvalé zabírání míst pro parkování. Pokud to připustíme, 

doporučil bych omezit počet míst na osobu popřípadě určit místa, kde bychom to dávali 
k dispozici. 

Ing. Lajtoch: 
- jestli máte na mysli vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo, to prakticky 

zůstává stejné jako to bylo v minulém období. Částka je 2.000 Kč na měsíc.  
Pí Sedláčková: 
- využívají to hlavně podniky, banky. Počet můžeme sdělit dodatečně. 
p. Passinger: 
- co je trvalé?  
Pí Sedláčková: 
- znamená to po tu dobu, po kterou si to uhradí. 
Mgr. Hrubá: 
- trvalým parkováním se rozumí vyhrazené parkovací místo s dopravní značkou, označenou 

SPZ na konkrétní parkovací místo, po dobu zaplacení zvláštního užívání komunikace. 
 
 
Při hlasování bylo pro 34 jednomyslně. 
 
 
 

 

364/9/4/2011 Obecně závazná vyhláška č….2011, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému, 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č…./2011, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 
 
Diskuse: 
p. Laga: 
- potřebujeme znát stanovisko finančního výboru a ne ho někde vyhledávat v došlé poště. 
Ing. arch. Horký, občan: 

� jakým způsobem jsou využívány prostředky, které získává město nebo provozovatel systému 
nakládání s odpadem z náhradního systému EKOKOM, které jsou ve výši několika milionů 
korun? 

Mgr. Vojtášek: 
- z daného fondu se nakupují například náhradní nádoby, uvažujeme o použití na investici 

v třídírně. 
- odpovíme písemně.  
RNDr. Juliš: 
- několik let zpátky v ročence o stavu životního prostředí je vždy uveden přesný výtěžek 

z EKOKOMU a na co byly prostředky využity. Musí být účelově vynaloženy v systému. 
 
 
Při hlasování bylo pro 31, 1 se zdržel, 2 nehlasovali. 
 
 
 

 
 
 
Mgr. Kulíšek: 
Nyní přistoupíme k projednávání materiálů označených 4.9  a  4.10 . Na začátku zasedání jsme 
odhlasovali, že otevřeme rozpravu a budeme diskutovat o těchto materiálech naráz a potom budeme    
o nich hlasovat samostatně. Poprosím předkladatele, aby své materiály postupně prezentovali. 

 

365/9/4/2011 Obecně závazná vyhláška č..../2011, kterou se stanoví, na kterých 
místech mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č…./2011, 
kterou se stanoví, na kterých místech mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry ve znění dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
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366/9/4/2011 Obecně závazná vyhláška č. …/2011, o zákazu provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her na celém území města 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Anna Pospíšilová, Marta Jandová, Helena Netopilová, 
Vladimír Puchalský, Zdeněk Schenk, Richard Šlechta, zastupitelé za koalici Společně pro Přerov. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení schválit   schvaluje  Obecně závaznou 
vyhlášku    č. …/2011 o zákazu provozování sázkových her,  loterií a jiných podobných her na celém 
území města v předloženém znění. 
 
 
Diskuse souběžná k materiálům označeným 4.9  a   4.10.: 
Ing. Šlechta: 
- rád bych se zeptal pana Ing. Lajtocha, proč jeho materiál neobsahuje analýzu stávajícího 

umístění výherních hracích přístrojů. §17  odst. 11 zákona o loteriích stanoví, že provozování 
výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízení, zařízení 
zdravotní a sociální péče, v budovách státních orgánů a církví jakožto v sousedství uvedených 
budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může stanovit obec vyhláškou. Existují 
judikáty, které vysvětlují toto ustanovení, že jeho cílem je chránit důstojnost budov uvedených 
v tomto paragrafu a zajistit ochranu osob, které tato místa a budovy navštěvují před možným 
škodlivým působením hry na výherních hracích přístrojích. My, když jsme v roce 2009 
předkládali návrh na regulaci nejen výherních hracích přístrojů, ale i videoterminálů, tak jsme 
z GISU dostali podrobnou mapku o stávajícím umístění heren ve vztahu ke vzdálenosti          
od škol. Stávající návrh míst, která jsou navržena vyhláškou reprezentovanou primátorem Ing. 
Lajtochem, tak 14 heren se nachází do 100 m od škol, 27 heren se nachází 100 m od ostatních 
jmenovaných budov a pouze umístění 5 heren vyhovuje. Proč předkladatel nás na tyto 
skutečnosti neupozornil? 

Ing. Lajtoch: 
- vycházeli jsme z OZV z roku 2009 a pokud narážíte na § 17  ten bude od 1.1.2012 zrušen. 

Zúčastnil jsem se jednání výboru pro hospodářství v Senátu. Diskuse se vyvíjí, názory jsou 
rozdílné.  

 
RSDr. Nekl: 
- zřejmě bude přijat návrh zákona, který bude postoupen ze Senátu. 
p. Passinger: 
- neznám z občanů kolem sebe nikoho, kdo by měl zájem, aby ve městě byly herny a automaty. 

Navrhuji zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území 
města Přerova. 

Mgr. Netopilová: 
- mám poznámku ke stanovisku odboru sociálních věcí a školství. Podle mě o žádné stanovisko 

nejde, protože to, co někdo napsal, ilustruje situaci a já se divím, že tento odbor nezaujímá 
jasné stanovisko a jasně nepojmenovává to, co je očividné, a to je škodlivost hazardu. Všichni 
tady víme, že herny v Přerově jsou napojené na jednu politickou a stranu, a že tady může jít     
o skryté financování politické strany či o praní špinavých peněz a další a další pěkné věci. 
Jsem jednoznačně proti tomu, aby herny na území Přerova byly. 

Mgr. Puchalský: 
- je nepochybné, že na tomto zastupitelstvu během posledních dvou až tří let dochází trvale        

k základnímu mravně – filozofickému střetu v náhledu na patologii hráčství a hazardu. Věci 
dospěly tak daleko, že poslanecká sněmovna a příslušný ministerský orgán je trvale pod 
tlakem lobbistů a já budu citovat zprávu ombudsmana za III. čtvrtletí, který nemohl zůstat 
slepý a hluchý tomu, co se v Čechách v oblasti hazardu děje. Šel tak daleko, že praví,             
že Čechy jsou loterií Evropy, tak s ohledem na to co vím, tak Přerov je loterií Moravy. Cituji 
pana ombudsmana Varvařovského:  „ Ministerstvo financí a taková je logika, která se promítá 
potom i do rozhodování a uvažování místních politiků, při povolování části hracích přístrojů 
postupovalo nezákonně. Na ministerstvu se dle Varvařovského dopustilo celé řady aspektů, 
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když nerespektovalo vyhlášky měst a obcí, umísťovalo výherní automaty do blízkosti budov, 
které jsme tady zmiňovali, nikdy si ministerstvo nezjišťovalo, zda jsou hrací přístroje 
umísťovány u těchto budov. Konflikt byl vyhrocen na tolik, že pan Kalousek odmítl zprávu 
Varvařovského a věci eskalují dál. Přikláním se k tomu, co říká paní Netopilová. S ohledem   
na to, že padá jedno město za druhým, které hazard zakazuje ve své podstatě ve všech 
důsledcích absolutně, zůstává Přerov na špičce ledovce a postupně zřejmě zůstane samo. Jaký 
je k tomu důvod? Jediný, to jsou politicko-ekonomické aspekty. Žádné jiné pro Přerov nehrají 
roli, přesto, že jsou daleko vážnější. Osobně se domnívám, že zájmy pronikly až do rady          
a rada podle toho podává návrhy. Kladu si základní otázku, jak je možné, že rada neuváží 
zrušit ty provozovny a herny s hrami, které jsou v blízkosti škol. Jednoznačně může říct,         
že povoluje loterie a jiné sázkové hry dle zákona například na Čechové ulici, gen. Janouška     
a tím pádem vyloučí existenci heren na Blahoslavové ulici, na Brabansku, Palackého, 
Petřivalského. Dobrá vůle najít kompromis je evidentní. Povinností obce je vyvažovat tlak 
osobních zájmů, které začínají převyšovat zájmy veřejné. Bylo možné k tomu přistoupit úplně 
jinak. Váš přístup je jednoznačně  pokrytecký a účelový a použiji až slova politicky zbabělý.  

p. Zácha, DiS.: 
- myslím si, že mezi námi se nenajde ani jediný, kdo by herny podporoval a bil se za ně, ačkoliv 

jsme tady napadáni z financování politických stran. V roce 2009 bylo 68 heren, po uzavření 
vyhlášky 52 heren, teď když vyhlášku schválíme bude 44 heren, videoterminály zůstanou       
na stejném počtu jak jsou, protože mají platné licence. Naopak se mi líbí to, že jdeme cestou 
zákazu reklam, zákazu lákavých polepů a vitrín. Jsem pro schválení vyhlášky, která prošla 
radou. Když jsme tady před měsícem seděli, byl tu návrh dát všechny herny na Výstaviště.     
To nám ty patologické jevy nevadily. Tady cítím trošku rozpor. 

Mgr. Grambličková: 
- řešili jsme to několikrát, zatím to vždy ztroskotalo na tom, že jsme nemohli ovlivnit 

umisťování videoterminálů v našem městě. Pokud vím, tak tato situace se změnila, máme 
možnost vyhláškou omezit veškeré tyto hrací přístroje. Musíme se k tomu postavit jinak.       
Ze strany předkladatele prvního materiálu zaznělo, na čem se rada usnesla a vůbec tam 
nezaznělo jaký je argument, že schvalujeme vyhlášku, která nám tady byla radou nabízena. 
Může to být třeba rozpočet města, nevím jaký další argument mohl být. Nechci spekulovat. Je 
hodně argumentů proti této vyhlášce naprosto vytláčet tyto loterijní hry z města. Je možný 
odliv asociálních občanů z města, kteří tady nebudou mít své podhoubí, spousta nebytových 
prostor se nám uvolní, momentálně všichni provozovatelé videoher, videoterminálů                  
a výherních přístrojů platí poměrně vysoké nájemné. Tím se deformuje výše nájmů 
z nebytových prostor která by po uvolnění těchto prostor mohla být nižší a mohlo by to mít 
vliv na další rozvoj živnostenského podnikání, snížení vandalismu. Máme na vahách, které 
argumenty převáží. Argument pro tu variantu, kterou schválila rada,  je podle mě nedostatečný 
a nemůžu s tím souhlasit. Přikláním se pro vyhlášku, která umožní úplný zákaz těchto zařízení.  

Mgr. Kulíšek: 
- nebudu reagovat na invektivy, které tady zazněly. Není tak úplně pravda, že padá město         

za městem. Ta města byla zatím tři, která se přiklonila k úplnému zákazu, ale podotýkám,        
že za tři roky, ne k okamžitému zákazu. My jsme přijali v roce 2009 vyhlášku, zamezili jsme 
vzniku dalších heren na území města Přerova. V té době to byla vyhláška, která šla opravdu 
dopředu, protože některá města jako je Olomouc a Prostějov se budou teprve zabývat tím,     
že udělají stopstav na vznik nových heren. Já si myslím, že vyhláška měla svůj dopad. Před 
přijetím vyhlášky v roce 2009 bylo v Přerově 64 heren. Já záměrně mluvím o hernách, protože 
relevantní pro posuzování heren není počet hracích automatů a terminálů, ale počet heren. 
Těch bylo 64. Po přijetí vyhlášky je jich k dnešnímu dni 52 a pokud zrušíme dalších 8 heren 
tak jich bude 44. To je fakt. Máme zájem herny vytlačit, postupně je omezovat. Chystá               
se nová legislativa, my nevíme co bude za rok a my dnes děláme krok a nevíme jaké budou 
dopady. Vandalismus nejde ruku v ruce s automaty, ale s alkoholem. Nejsem obhájcem 
automatů, nikdy jsem u automatu nestál, nikde nemám žádnou provozovnu ani nájem. 

Ing. Dostal: 
- hazard je zlo, které působí další zlo a proti zlu se musí bojovat, nemůže se nechat působit. 

Jsem pro regulaci, ale pro regulaci směrem k nule. Dotýká se mě vyjádření pana Puchalského, 
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který popisuje radu jako zlo, které podporuje hazard. Je smutné, že naši poslanci se nedokáží 
shodnout a budou plodit další zákony, které budou tyto věci upravovat. Jsem rád, že vznikají 
tyto iniciativy zespodu směrem z měst a ukazují, že zastupitelé a voliči chtějí s tímto 
problémem něco dělat. Mějme odvahu a hlasujme i my. Samozřejmě nevím jak dopadne 
hlasování. 

- dávám doplňující návrh k vyhlášce materiálu označenému 4.9  :  do článku 1 by se před 
slovo pouze dopsala 1).  Tím by se z celého článku stal odstavec. Na konec tohoto článku by 
se přidal odstavec číslo  2)  loterie a jiné podobné hry dle odst. 1 tohoto článku lze 
provozovat na místech uvedených v příloze číslo 1 této OZV pouze v čase od 12.00 –       
24.00 hodin. 

- pro mě jsou krvavé peníze, které získáváme na lidech, kteří jsou závislí, tak bych usnesení 
k této vyhlášce doplnil ještě o jeden bod:  Veškeré výnosy, které budou z těchto všech 
výherních automatů získány budou použity pro sportovní, sociální a kulturní ú čely.  

- když se bude hlasovat o materiálu označeném  4.10  tak ho podpořím, abych to zakázal úplně.   
Ing. Symerský: 
- když jsem se díval na příjmy do rozpočtu města z provozování hracích přístrojů, tak ty 

v minulosti setrvale klesaly. Případné příjmy v budoucnosti jsou nejisté. Jednoznačně u mě 
převažuje názor, že je třeba využít možnost kterou máme a tento typ hazardu zakázat. 
Provozování takových přístrojů nepřináší pro obyvatele města nic pozitivního, 

- provozování černých heren – nebyl by to problém pro orgány činné v trestním řízení, 
- podporuji OZV předloženou koalicí  Společně pro Přerov. 
Ing. Šlechta: 
- všichni, kdo chtějí zakázat provozování heren na území města Přerova ví, že je třeba zakázat 

jejich provozování ihned, aby nemohlo dojít k obnovení licencí. Pokud bychom tento krok 
neučinili, můžeme za tři roky zjistit, že licence byly prodlouženy. Chci, aby se tady našlo 18 
sebevědomých zastupitelů, stejně jako v Hranicích, Litvínově, Mladé Boleslavi a Šternberku, 

- dávám návrh, nejdříve se má hlasovat o usnesení, že schvaluje OZV, kterou se stanoví            
na kterých místech mohou být provozovány loterie, připojuji se s návrhem znění: schvaluje 
OZV o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém 
území města ve znění dle materiálu označeném 9.4  

Mgr. Kulíšek: 
- některá města, která ruší herny mají kasina, která jsou v úplně jiném režimu a ta zůstanou.  
Pí Jandová: 
- k panu Kulíškovi a schválené vyhlášce, která stanovila strop stanovených heren, tak ta 

způsobila jediné, zamezila vzniku konkurence stávajícím provozovatelům. Stopla konkurenci 
provozovatelům, které dobře znáte.  

Mgr. Kulíšek: 
- vy se pletete a vy jste mě neposlouchala. Bylo 64 heren, dnes je 52 a po přijetí vyhlášky bude 

44 heren.   
Ing. Špalek: 
- všichni souhlasíme s tím, že s hazardem nějakým způsobem musíme bojovat. Jde o ty cesty. 

Nedávno v celorepublikových médiích prošla informace, že Přerov má jednu z nejúčinnějších 
vyhlášek v tomto směru. Nejde jen o zákaz, patologičtí hráči budou hledat jiné možnost. Dnes 
je fenoménem internet a sázení na internetových serverech je daleko nebezpečnější.  

MUDr. Dostalová: 
- ačkoliv jsem alergolog, jsem alergická na větu zákaz to nevyřeší. Jak jinak si myslíte,              

že gameblerovi pomůžete. Jako matka v rámci prevence jsem pro zákaz.  
Mgr. Netopilová: 
- ráda bych vyjádřila údiv nad tím, že všichni jako by chápou, že jde o něco špatného, ale 

zároveň mnozí z těch, kteří mluvili přede mnou s tím nechtějí nic dělat. Argumentace pana 
Špalka mi přijde neuvěřitelná a špatná. Apeluji na zastupitele, aby odhlasovali úplný zákaz 
heren v Přerově. 
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p. Laga: 
- pan Kulíšek to řekl dobře, měli jsme kdysi vyhlášku, která patřila k těm nejlepším, ale může    

se stát, že naše rada se dostane na chvost, protože kolem nás proletěla radikálnější města          
a vyhlášky mají podstatně lepší než to co kdysi bylo dobré, 

- dávám návrh:  nejdříve budeme hlasovat o materiálu označeném   4.10   
p. Mlčák: 
- přemýšlím nad motivem, co vede část rady k tomu, že jde cestou omezování a proč se rada 

nepřikloní ke skutečnému zákazu.  
Bc. Horký občan: 
- studováním různých materiálů jsem zjistil, že pro chod jedné herny stačí jeden případně dva 

patologičtí hráči. Herna nemusí být plná.   
Mgr. Teriaki: 
- k návrhu Ing. Dostala na časové omezení heren jsme v rámci našich legislativních možností 

narazili na problém a to otevírací doba a možnost vstupu do provozoven.  
p. Vyhládka občan: 
- je všeobecně známo, že výherní automaty jsou státem povolenou zlodějnou. Ti, kteří nechávají 

v nějakém tom nájmu provozovatele heren se sami stávají zlodějem. Tím, že se zruší herny     
ve městě, tak město zkrásní. 

RSDr. Nekl: 
- je hrozná věc, že stát potřebuje peníze od patologických hráčů, aby mohl financovat sociální, 

zdravotní politiku, kulturu a sport. Je to velká ostuda,  
- město potřebuje vyhlášku, která zakáže herny a hrací automaty. Máme tady sociální skupinu, 

která k tomu tíhne a zneužívá sociální dávky. Je vhodné podpořit návrh zastupitelů za koalici 
Společně pro Přerov. 

Ing. Kohout, občan: 
- k návrhu pana Dostala. Věřím, že ho k tomu vedly dobré důvody. Pokud budeme svazovat 

negativní jevy města se sociálními programy, tak když je budete chtít zakázat, tak se dostanou 
do finanční nouze. Tyto peníze by měly zmizet v rozpočtu a následně být pevně přerozděleny 
na veřejně-prospěšné činnosti. 

 
 
Hlasování o návrhu pana Lagy (změna pořadí hlasování materiálů – nejdříve hlasovat materiál 
označený 4.10):  Při hlasování  bylo pro 16, 17 se zdrželo, 1 nehlasoval. 
 
 
Ing. Dostal: 
- stahuji část svého doplňujícího návrhu na usnesení (Veškeré výnosy, které budou z těchto 

všech výherních automatů budou použity pro sportovní, sociální a kulturní účely). 
- trvám dále na svém pozměňujícím návrhu (   2)  loterie a jiné podobné hry dle odst. 1 

tohoto článku lze provozovat na místech uvedených v příloze číslo 1 této OZV pouze 
v čase od 12.00 – 24 hodin). 

 
 
Hlasování o protinávrhu Ing. Dostala:   Při hlasování bylo pro 13, 11 se zdrželo, 10 nehlasovalo. 
 
 
Hlasování o předloženém usnesení materiálu označeném 4.9  :  Při hlasování bylo pro 19, 11 proti, 
1 se zdržel, 3 nehlasovali. 
 
 
Hlasování o předloženém usnesení materiálu označeném 4.10  :   Při hlasování bylo pro 16, 12 se 
zdrželo, 6 nehlasovalo. 
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367/9/4/2011 Obecně závazná vyhláška č..../2011, o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní 
terminál a herní místo lokálního herního systému 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č…./2011,     
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál 
a herní místo lokálního herního systému ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 
 
Diskuse: 
Ing. Pospíšilová: 
- jaký je rozdíl mezi tímto materiálem a materiálem předchozím? Tam jste nám říkali, že není 

jasné jak se legislativa bude vyvíjet. 
Ing. Lajtoch: 
- pokud bude zákon o jednotném inkasním místě schválen, tak by mělo být obcím umožněno 

účtovat místní poplatek za tyto přístroje.  
Mgr. Hrubá: 
- předchozí vyhláška se opírá o schválený novelizovaný zákon o loteriích, který byl novelizován 

zákonem 300/2011. Tato OZV řeší místní poplatek za výherní hrací přístroj a videoloterní 
terminál s tím, že očekáváme výsledek legislativního procesu a záleží na tom, zda zákon         
o zřízení jednotného inkasního místa bude do konce roku i účinný.  

Mgr. Puchalský: 
- pro vydání vyhlášky není žádný právní titul. Jde o hypotézu, že bude vydán právní předpis    

vyšší právní síly na základě kterého může být vydán předpis nižší právní síly. To je 
katastrofální co tady poslouchám. To nelze připustit takové úvahy. 

Mgr. Hrubá: 
- je to opačně. My právě očekáváme, že bude vydán zákon, který místní poplatek zruší. Nyní 

existuje místní poplatek. Ke dni vyhlášení této OZV zákonné zmocnění existuje v zákoně        
o místních poplatcích. 

 
 
Při hlasování bylo pro 18, 5 se zdrželo, 11 nehlasovalo. 
 
 
 

 

368/9/4/2011 Žádost o dotaci na vybavení pro Uměleckou akademii Street Art o.s. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace na rok 2011 ve výši 5.000,-
- Kč občanskému sdružení Umělecká akademie Street Art, IČ: 22889426, se sídlem Přerov I-Město,   
U Tenisu 841/12, na nákup gymnastického koberce. 
 
 
Při hlasování bylo pro 29, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali. 
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PŘESTÁVKA   16.02  -  16.15 hodin 

 

 

5.   NÁVRH  ROZPOČTU   STATUTÁRNÍHO  M ĚSTA   PŘEROVA   NA   ROK   
2012 

369/9/5/2011 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2012 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,          

a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2012: 

 
 příjmy          691 921 400 Kč 
 výdaje        666 594 400 Kč 
 financování        25 327 000 Kč 
 (dle příloh č. 1 a 2) 
 
2. stanovuje celkový počet zaměstnanců statutárního města Přerova, kteří budou zařazeni do 

Městské policie, na 51, 
 
3. schvaluje rozpočtový výhled do roku 2014 uvedený v příloze č. 3, 
 
4. stanovuje , že závaznými ukazateli rozpočtu jsou  výdaje specifikované v příloze č. 4, 
 
5. bere na vědomí , že transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu jsou 

zapracovány do rozpočtu na rok 2012 v předpokládané výši a zařazeny na příjmovou položku 
2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení závazných ukazatelů ze schváleného státního 
rozpočtu na rok 2012 bude rozpočet upraven formou rozpočtového opatření, 

 
6. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem HC ZUBR Přerov s.r.o., IČ: 28593006, 
se sídlem Přerov, Petřivalského 5, na sportovní činnost v roce 2012, 

 
7. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 130 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE , IČ: 47999152, 
se sídlem Přerov - Kozlovice, na sportovní činnost a provoz fotbalového travnatého hřiště       
na parcele p.č. 62/1, fotbalových šaten v objektu občanské vybavenosti č.p. 215 na parcele p.č. 
61, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova v roce 2012, 

 
8. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 070 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC Viktorie Přerov o.s.,                   
IČ: 66743338, se sídlem Přerov, Sokolská 734/28, na sportovní činnost a provoz: 
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 • na ulici Sokolská  
  - dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p.č. 6724/1, 6724/4  
  - šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 

4293/4 
  - šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti č.p. 734 na parcele p.č. 

4306/30, 4306/31 a 4306/32, 
 • na ulici Alšova 
  - dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p.č. 5307/2 
  - šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 

5307/105 a 5307/334,  
 

vše v k.ú. Přerov v roce 2012, 
 
9. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Přerovský volejbalový klub o.s., IČ: 
26550466, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na sportovní činnost v roce 2012, 

 
10. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 400 000 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 sportovní činnost v roce 2012, 

 
11. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 450 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 
61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na sportovní činnost oddílu házené v roce 2012, 

 
12. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem AUTO KLUB P ŘEROV - město v AČR, IČ: 
00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na provoz tratě v areálu Přerovské rokle na 
parcele p.č. 426/8, 426/9, 426/14, 426/16, 426/18, 577, p.č.st. 823, p.č.st. 824, objektu č.e. 140 
na parcele p.č.st. 823, objektu č.e. 141 na parcele p.č.st. 824, vše v k.ú. Předmostí v roce 2012, 

 
13. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 170 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se 
sídlem Přerov, Petřivalského 1, na provoz sportovní haly v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. 
na parcele p.č. 5307/209 a 5307/227 a haly stolního tenisu v občanské vybavenosti č.p. 584 na 
parcele p.č. 5307/101 a 5307/441, vše v k.ú. Přerov v roce 2012, 

 
14. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 
61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na provoz sokolovny v občanské vybavenosti č.p. 
566 na parcele p.č. 4338 v k.ú. Přerov v roce 2012, 

 
15. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Žeravice, IČ: 45180521, se 
sídlem Přerov XII - Žeravice, U stadionu 214/7, na provoz sportovní haly v občanské 
vybavenosti č.p. 214 na parcele p.č. 165 v k.ú. Žeravice v roce 2012, 

 
16. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 170 000 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 provoz: 

 
 • kuželny v občanské vybavenosti č.p. 626 na parcele p.č. 4325/2, 4325/3 a 4325/4         

v k.ú. Přerov v roce 2012, 
 • loděnice v občanské vybavenosti č.p. 770 na parcele p.č. 4784/2 v k.ú. Přerov v roce 

2012, 
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 • atletického oválu včetně sektorů technických disciplín na parcele p.č. 6724/1, 4306/10, 
4306/11 a 4306/12 v k.ú. Přerov v roce 2012, 

 • fotbalového hřiště s umělou trávou na parcele p.č. 6724/1 v k.ú. Přerov v roce 2012, 
 • dvou sportovních hal v občanské vybavenosti č.p. 3250 na parcele p.č. 2656/2 a bez 

č.p./č.e. na parcele p.č. 2656/3 v k.ú. Přerov v roce 2012. 
V případě výše uvedených sportovišť, s výjimkou loděnice, atletického oválu včetně sektorů 
technických disciplín a fotbalového hřiště, se dotace poskytuje pouze na náklady na teplo, 
teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz 
odpadu, spojené s užíváním těchto sportovišť v roce 2012, 

 
17. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Muzeum Komenského v Přerově, IČ: 
00097969, se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, na provoz Záchranné stanice pro handicapované 
živočichy, poradenskou a osvětovou činnost v roce 2012, 

 
18. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 61 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Nadační fond Přerov - Cuijk , IČ: 27803201,   
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 75/2, PSČ 750 02, na náklady spojené           
s recipročním zájezdem občanů Přerova do Cuijku v roce 2012, 

 
19. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 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 pořádáním akce Zlatý Kanár v roce 2012, 

 
20. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, IČ: 67338500, 
se sídlem Přerov, U Bečvy 1, na náklady spojené s pořádáním folklorního festivalu V zámku   
a podzámčí v roce 2012, 

 
21. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem DIVADLO DOSTAVNÍK P ŘEROV o.s., IČ: 
49558048, se sídlem Přerov III – Lověšice, Družstevní 235/39, na činnost v roce 2012, 

 
22. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000 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 oslavy 100 let Klubu českých turistů v Přerově a 100 let 
odboru Klubu českých turistů SPARTAK PŘEROV v roce 2012, 

 
23. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2 750 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem IMIT s.r.o. , IČ: 62360540, se sídlem 
Přerov, Komenského 1035/4, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním 
veřejných kulturních vystoupení a představení v Městském domě pro obyvatele města 
uskutečněné v roce 2012, 

 
24. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 850 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem „Nadační fond Přerovského jazzového 
festivalu“ , IČ: 49558005, se sídlem Přerov, Kratochvílova 1, na náklady spojené                     
s uskutečněním XXIX. Československého jazzového festivalu v roce 2012, 

 
25. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 
61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na činnost Loutkového divadla v roce 2012, 

 
26. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 133 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy v ČR, IČ: 40613411, se sídlem 
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Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, na provoz a činnost nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež a na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
ve městě Přerově v roce 2012, 

 
27. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 189 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Centrum setkávání, o.s., IČ: 49558200,            
se sídlem 750 02 Přerov, Kosmákova 46-48, na provoz organizace v roce 2012, 

 
28. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 748 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ: 49558561,    
se sídlem U Bečvy 1, 750 02 Přerov, na pokrytí zdravotně výchovné, sociální a humanitární 
činnosti a na pokrytí provozních nákladů provozovaných objektů v roce 2012, 

 
29. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 473 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270,           
se sídlem Přerov, 9. května 1925/82, na zajištění provozu charitní ošetřovatelské                      
a pečovatelské služby, občanské poradny, setkávání seniorů SPOLU, romského komunitního 
centra Žížalka, romského komunitního centra Lačo jilo - Dobré srdce, chráněné dílny             
sv. Terezičky v roce 2012, 

 
30. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 104 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení Most k životu, IČ: 67338763,            
se sídlem Přerov, Bohuslava Němce 4, na provoz chráněné dílny, sociálně terapeutické dílny, 
sociální rehabilitaci formou podporovaného zaměstnávání, integrovanou zájmovou činnost      
v roce 2012, 

 
31. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 246 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Svaz tělesně postižených v České republice, 
o.s., místní organizace Přerov, IČ: 47184418, se sídlem Kratochvílova 35, 750 02 Přerov,       
na provoz organizace a na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením v roce 2012, 

 
32. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 151 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Jsme tady, o.s., IČ: 28553187, se sídlem 
Sokolská 2781/2, Přerov 750 02, na činnost, provozní a mzdové náklady organizace v roce 
2012. 

 
Body č. 6 až 32 jsou zpracovány dle přiložených zásad dotačního programu I – Přímé podpory pro rok 
2012. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.8.2012 

 

33. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy v ČR, IČ: 40613411,      
se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, na provoz Azylového domu pro matky     
s dětmi v Přerově, na rok 2012. Poskytnutí dotace bylo schváleno na 20. jednání Zastupitelstva 
města Přerova, konaném dne 2.2.2009, usnesením č. 608/20/6/2009, 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.8.2012 
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34. schvaluje výjimku ze „Zásad pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)“ z 16. 4. 2007: „Pro rok 2012 se 
pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti EVVO na území města vyčleňuje částka 
100 tis. Kč“, 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

35. schvaluje výjimku ze „Zásad pro poskytování dotací na obnovu exteriérů památkově 
významných staveb na území města Přerova“ z 19. 10. 2005: „Pro rok 2012 se pro 
poskytování dotací na obnovu exteriérů památkově významných staveb na území města 
vyčleňuje částka 150 tis. Kč“, 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

 

Diskuse: 
Pí Sedláčková: 
- na straně 35 rozpis investičních akcí. Máte tam akci -nerozděleno 2 mil. Kč. Místo částky 

nerozděleno tam přibude text „městský hřbitov, stará část – obřadní síň.“ 
p. Passinger: 
- na rozpočtu mi vadí, že velká částka je v přímých podporách a v grantech je částka minimální. 

Příjmy do rozpočtu máme z prodeje pozemků a až ty skončí, jaké příjmy budeme mít dál? 
Dobrý hospodář by pozemky a byty neprodával. 

Mgr. Netopilová: 
- výdajová část rozpočtu a to položka územní rozvoj 36 a 39. Jde mi o výdaje na soukromé 

školy v Přerově, které mají luxusní nájem. Do živnostenské školy od roku 2002 a vysoké školy 
logistiky od roku  2005 město investovalo cca 8 mil. Kč a přitom roční nájem živnostenské 
školy je 96. 677 Kč, u vysoké školy logistiky 74. 999 Kč. Nájem se nevalorizuje, pozemky 
jsou téměř zadarmo.  

- dávám protinávrh:   položky 300.000 Kč na opravu podlah v učebnách 311, 304, 333 
v živnostenské škole a položka 240.000 Kč vysoká škola logistiky oprava omítek               
ve sklepních prostorách – tyto dvě položky přesunout na zřízení autobusové zastávky 
v Předmostí a zbývající položky, které nebudu číst, ale je to přibližně 415.000 Kč dát      
na opravu ulice Spojovací v Újezdci. 

Mgr. Kulíšek: 
- ulice Spojovací v Újezdci se částečně opravila, teď se zpracovává projekt. Do té doby se 

nemůže ulice rekonstruovat. Osadní výbor má své priority, ulice Spojovací je asi na třetím 
místě v prioritách Újezdce.  

Mgr. Grambličková: 
- původně jsem měla návrh, že bychom všechny přímé dotace ponížili o 10%. Dala bych 

vyjímku bodu 17 a bodu 33. Usoudila jsem, že budeme mít tak vysoké příjmy z hazardu,        
že nemusíme šetřit. Tak vám sděluji jen svůj původní návrh, který teď považuji za zbytečný. 

Ing. Šlechta: 
- přerovská radnice nutně potřebuje změnit své hospodaření a ozdravit naše zadlužené město. 

Manažerský přístup řízení radnice by měl být jasnou zárukou profesionálního a korektního 
hospodaření, jehož hlavním cílem bude potlačení klientelismu a podrobení rozpočtu důsledné 
veřejné kontrole. Budeme usilovat o výrazné úspory v nákladech na samosprávu a posílení 
finančních rezerv pro posílení investičních akcí ve městě. Snížíme roční náklady na městskou 
správu o 15%. Chci se zeptat pana Mgr. Hluzína a zastupitelů z TOP 09 kde se v rozpočtu 
ukrývá ozdravení našeho města.  
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Mgr. Hluzín: 
- vy citujete z našeho programu, já vám za to děkuji. Věci jsou složitější za předpokladu, že je 

člověk v koalici. Musíme respektovat koaliční partnery a v současné době vycházíme 
z programového prohlášení rady. Když se podíváte na rozpočet, skutečně se šetřilo. Přímé 
podpory jsme se snažili omezit co do počtu poskytovaných přímých podpor. Aparát úředníků 
se také snížil, snížily se i finanční prostředky.  

Pí Sedláčková: 
- provozní prostředky se od roku 2010 snižují následovně: v roce 2010 šel provoz dolů 20%, 

2011 snížení 10%,  2012 snížení 4%. Poslední položkou bylo snížení mezd související            
se změnou struktury úřadu a s odchodem sociálních pracovnic. Šlo cca o 18 mil. Kč.  

Mgr. Kulíšek: 
- vyplývá to z koaliční smlouvy, kde jsme se dohodli, že dokončíme restrukturalizaci úřadu, 

snížíme počet úředníků a počet odborů a oddělení. To se nám podařilo. Výsledek je téměř 30% 
úspora v chodu úřadu. 

Mgr. Netopilová: 
- ráda bych upřesnila svůj protinávrh. T ěch 560.000 Kč dát na zastávku v Předmostí          

a další rezervované částky pro obě školy dát na opravu ulice Spojovací. Pokud bude těmto 
školám zvýšen nájem, tak určitě zbude i na opravu dalších ulic v Újezdci, 

- ráda bych ještě k panu Kulíškovi – domnívám se, že konkrétně ulice Spojovací ze které se na 
mě obrátili obyvatelé volající po opravě cesty asi 20 let a jeden konkrétní občan usiluje          
od října marně se s vámi sejít.  

- byla jsem se podívat na opravy v Újezdci, jsou to asfaltové záplaty. Obyvatelé mi ukazovali 
jak jsou ucpané kanály. Stanovisko, které jsem dostala na svou urgenci – není to stanovisko 
jen popsaný stav. Je tam srovnání s cestami na jiných místech. Není tam nic, co by hodnotilo 
konkrétní stav.  

Mgr. Kulíšek: 
- dostala jste dopis, kde se vše objasňuje. Existuje osadní výbor, který zadal priority a těmi se 

řídíme. V Újezdci není ve špatném stavu jenom ulice Spojovací, ale i ulice Ke Tmeni, Pod 
dubičky, stejně jako ulice v Čekyni, Penčicích a Kozlovicích. Navrhuji, abyste přišla              
na jednání osadního výboru v Újezdci, jednejte s nimi. My jsme bez vůle osadního výboru již 
zadali projektovou dokumentaci na tuto ulici, 

- vysprávkami komunikací o kterých mluvíte jsme pomohli nejen v ulici Spojovací, ale také 
například v Čekyni, abychom ty ulice uvedli co do nejlepšího stavu. 

Mgr. Puchalský: 
- chápu, že je komplikované sestavit vyvážený, reálný a odhadem uskutečnitelný rozpočet. 

Domnívám se, že výdaje v oblasti všeobecná veřejná správa, granty, služby a podpory jsou pro 
mě výdaje velmi měkké a nepřijatelné. Vycházím z kontextu některých analýz NERVU 
k jednotlivých resortům vlády ČR. Bylo by správné navrhnout, aby v těchto položkách byly 
výdaje sníženy o dalších 6%,  a aby byly vytvořeny možnosti pro eventuelní rezervy na věci 
realističtější a orientované do investic.    

- dávám protinávrh:  snížený rozpočet o 4% snížit ve výdajích všeobecná veřejná správa   
a granty o dalších 6%. 

Pí Jandová: 
- dávám protinávrh: přesunout z grantového programu v oblasti sportu – 272.000 Kč         

do grantového programu v oblasti kultury.  
p. Laga: 
- dávám protinávrh:  zrušit granty a přímé podpory 
Mgr. Karola: 
- k provozním nákladům – vykonáváme činnosti v 6 budovách, provozní náklady s budovami 

související jsou téměř 11 mil. Kč ročně. Návrh rozpočtu je 20,5 mil. Kč, tedy na vše ostatní 
nám zbývá 9,5 mil. Kč.  

Ing. Šlechta: 
- líbí se mi přístup pana Lagy. Je třeba zásadně šetřit. Nemáme žádné rezervy.  
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p. Passinger: 
- poskytujeme 2.750.000 Kč a uzavíráme dohodu se subjektem IMIT na pořádání veřejných 

kulturních vystoupení v Městském domě v roce 2012. Na kulturu se myslí. 
Mgr. Grambličková: 
- jakou částku máme v rezervě na případné povodně? 
Ing. Lajtoch: 
- rezerva je 4,7 mil. Kč. Domnívám se, že rozpočet je vyvážený. 
p.Laga: 
- stahuji svůj protinávrh na zrušení grantového programu a přímých podpor. 
 
 
Hlasování o návrhu pí Jandové  (přesunout z grantového programu v oblasti sportu – 272.000 
Kč do grantového programu v oblasti kultury):    Při hlasování bylo pro 6, 13 proti, 13 se zdrželo, 
2 nehlasovali. 
 
 
Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského (snížit ve výdajích všeobecná veřejná správa              
a granty rozpočet o dalších  6%):   Při hlasování bylo pro 12,  6 proti, 14 se zdrželo, 2 nehlasovali. 
 
 
Mgr. Grambličková: 
- svůj návrh jsem pouze uvedla, že bych ráda. Netrvám na něm. 
 
 
Hlasování o návrhu Mgr. Netopilové (560.000 Kč dát na zastávku v Předmostí a přibližně 
415.000 Kč dát na opravu ulice Spojovací v Újezdci) :  Při hlasování bylo pro 7, 3 proti, 16 se 
zdrželo, 8 nehlasovalo. 
 
 
Hlasování o předloženém usnesení:   Při hlasování bylo pro 29, 2 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval. 
 
 
 

 

370/9/5/2011 Grantový program na rok 2012 - vyhlášení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. vyhlašuje Grantový program pro rok 2012 dle přiložených zásad 
 
2.  vyzývá žadatele k předkládání žádostí o finanční podporu dle přiložených zásad Grantového 

programu pro rok 2012. Termín pro podávání žádostí o finanční podporu je 8. února 2012     
na adresy dle důvodové zprávy. 

 
 
Diskuse: 
p. Passinger: 
- v grantovém programu je peněz málo. 
 
 
Při hlasování bylo pro 30, 1 se zdržel, 3 nehlasovali. 
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PŘESTÁVKA  17.00 – 17.05  hodin. 

 

 

 

Náměstek primátora Mgr. Kulíšek předal řízení  zasedání primátorovi Ing. Lajtochovi. 

 

6.  ROZVOJOVÉ    ZÁLEŽITOSTI  

371/9/6/2011 Program revitalizace městského hřbitova v Přerově - 2.aktualizace 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Program revitalizace městského hřbitova          
v Přerově - 2.aktualizované znění. 
 
 
Při hlasování bylo pro 29, 5 nehlasovalo. 
 
 
 

 

372/9/6/2011 Koncepce dobudování infrastruktury v místních částech města 
Přerova - Kozlovice, Lýsky, Dluhonice, Čekyně, Penčice 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje aktualizovanou koncepci dobudování 
infrastruktury (kanalizace) v místních částech města Přerova. 
 
 
Při hlasování bylo pro 31, 3 nehlasovali. 
 
 
 

 

373/9/6/2011 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v celkové výši max. 20.172,50 Kč manželům Ing. M.  a   R.M. na vybudování 
čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 723/5 v k.ú. Kozlovice pro novostavbu rodinného 
domu v ulici Lány. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 22.12.2011 

 

Při hlasování bylo pro 28, 6 nehlasovalo. 

 

 

 

374/9/6/2011 Záměr výstavby autobusové zastávky u křižovatky ulic Tyršova, 
Sportovní 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Anna Pospíšilová, Marta Jandová, Helena Netopilová, 
Vladimír Puchalský, Zdeněk Schenk, Richard Šlechta, zastupitelé za koalice Společně pro Přerov. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení schválit  schvaluje záměr na výstavbu 
autobusové zastávky u křižovatky ulic Tyršova, Sportovní v Přerově – Předmostí. 
 
 
Diskuse: 
p. Passinger: 
- seniorům je třeba pomáhat. Z morálního hlediska souhlasím s materiálem. U tohoto materiálu 

chybí skica, materiál nebyl projednán v žádné komisi. Autobus nemůže zastavit v křižovatce 
ani před křižovatkou. 

Mgr. Kulíšek: 
- nikdy jsem neřekl, že by zastávka v Předmostí byla na úkor předpolí Tyršova mostu. Pouze 

jsem řekl, že v Přerově žijí stovky starých občanů, kteří mají k zastávce mnohem dále. Měli 
jsme svolanou pracovní skupinu za účasti dopravního inspektorátu, odboru majetku, Ing. 
Tužína a zjistili jsme, že jediná možnost pro vybudování zastávky je na ulici Tyršové směrem 
k tunýlku, kde je pozemek města. Máme svolané jednání s paní Vanišovou a budeme hledat 
možnosti řešení. 

Ing. Tužín občan: 
- k panu Passingerovi - není naším cílem projektovat. Možnost zřídit zastávku v křižovatce 

vznikla jako improvizace poté co jsem se dověděl, že jsou tam cizí pozemky. Norma to 
připouští, nevím proč. Cizí pozemky tam teoreticky jsou, ale nezasahují do uličního prostoru. 
Lze udělat zvýšený záliv. Místo pro vybudování zastávky jsme našli. Nesouhlasím s panem 
Kulíškem, že je to problém. Pro seniory je problém v bezpečném přechodu silnice. Je to 
problém politický. Město investuje do budování parkovacích stání.  

Mgr. Netopilová: 
- nelíbí se mi formulace přestěhovat občany, kteří chtějí zastávku, někam jinam. Jsme tu pro 

občany. Členové osadního výboru v Předmostí papouškují nějaké cifry, nikdo z nich nemluvil 
s občany z pečovatelského domu.   

p. Zácha, DiS.: 
- neustále se to vyvíjí. Když bylo svoláno jednání na radnici za účasti pracovníků majetku, 

odboru rozvoje, projektantů, zástupců osadního výboru a pana Tužína, tak se deklarovalo,            
že zastávka bude stát u tenisových kurtů. To se změnilo na zastávku na znamení. I s tím by byl 
problém. Dnes jsme se posunuli do výstavby v oblasti řadových domků. Předpokládám,         
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že pozemky jsou ve vlastnictví města. Osadní výbor měl k dispozici projektovou dokumentaci 
od Ing. Marka a na základě toho se pravděpodobně rozhodl.  

Mgr. Netopilová: 
- musím se ohradit proti nařčení, že jde o populismus. Na mě se obrátili občané pečovatelského 

domu. 
Paní Hubková, občanka: 
- máme postižené občany, kteří mají zájem o vybudování zastávky. Stěhovat občany jinam, 

když si zvykli, to není možné. 
Mgr. Puchalský: 
- když město prodávalo rehabilitaci, tak naše strana SpP navrhovala, zda by nestálo za to tam 

vybudovat lůžkovou část domova důchodců nebo hospic. Reakce ze strany ODS byla 
diskriminační. Vystoupil pan Kropáč a pravil cituji: „to tady bude za chvíli sám domov 
důchodců a kdo tady bude pracovat a kdo tady bude podnikat.“  Předmostský dům je svým 
způsobem specifický. Byl vystavěn asociálně proti všem zásadám staré lidi začleňovat           
do centra města. Zvažte, jak jim pomoci, dopravovat je do města. Nic není v cestě, aby až 
budeme vyhlašovat dopravce, jsme si dali podmínku, ať dopravce zabezpečí  handicapovaným 
lidem pohyb vzhledem k Předmostí. Pane Zácha, jenom vaše mládí v mých očích vás 
omlouvá.  

Ing. Draška, předseda osadního výboru Předmostí: 
- dne 16.9. na zasedání osadního výboru, kde nás navštívily Mgr. Netopilová a obyvatelky 

domu s pečovatelskou službou v Předmostí. jsme konstatovali, že se v současné době 
nepřikláníme k realizaci. Bavili jsme se o zastávce na Sportovní ulici v části před tenisovými 
kurty. Byly tam argumenty technické. O variantě, že by byla zastávka v dolní části ulice 
Sportovní před vilkami, nikdo nemluvil. Závěr byl, že se nepřikláníme k realizaci.  

Mgr. Netopilová: 
- zdůrazňuji, že jde o záměr výstavby. 
p. Daněk, vedoucí oddělení organizačního: 
- na jednání, kterého jsem se účastnil, nezaznělo, že budováním zastávky by byla zastavena 

výstavba Tyršova mostu. To nezaznělo. Odpověděl jsem na e-mail Mgr. Netopilové, která 
žádala o zaslání zápisu z jednání, a to tak, že zápis neexistuje, protože pan náměstek               
na jednání shrnul veškeré výstupy, které z projednávání této záležitosti vznikly a přislíbil paní 
Hubkové, že i nadále se bude touto problematikou zabývat. Byly tam vzpomenuty záležitosti, 
že zkusí projednat s paní Vanišovou možnost dopravy občanů na lékařské vyšetření a za jejich 
jinými potřebami. Přislíbil, že budou písemně informovaní. Na jednání se hovořilo o možnosti 
vybudování zastávky na ulici Sportovní v té spodní části, ale závěr je takový, že zatím to není 
uzavřeno a dále se tím budeme zabývat. O všem budeme paní Hubkovou písemně informovat. 
Jsem konsternován z toho, co tady paní Hubková uvádí.  

RSDr. Nekl: 
- schvalme záměr na jehož základě bude rada a odborné orgány města pracovat. 
p. Zácha, DiS.: 
- pan Ing. Tužín na jednáních byl a ví jak měnil svá stanoviska. 
 
 
Při hlasování bylo pro 12, 17 se zdrželo, 5 nehlasovalo. 
 
 
 

 

375/9/8/2011 1. FC Viktorie Přerov o.s. - účelová dotace 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC Viktorie Přerov o.s., IČ: 66743338,           
se sídlem Přerov, Sokolská 734/28, na sportovní činnost a provoz: 

 
 • na ulici Sokolská 
 - dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p.č. 6724/1, 6724/4  
 - šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 4293/4 
 - šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti č.p. 734 na parcele p.č. 4306/30, 

4306/31 a 4306/32, 
 • na ulici Alšova 
 - dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p.č. 5307/2 
 - šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 

5307/105 a 5307/334,  
vše v k.ú. Přerov v roce 2011. 

 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

3113   
5331 
 

610 Základní školy 
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

17 689,5 * - 200,0 
- 200,0 

17 489,5 

3419   
5222 
 

610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 380,0 * + 200,0 
+ 200,0 

1 580,0 

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 
 
 
 
ZÁVAZNÝ  UKAZATEL 
 
ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6/610 Základní školy – příspěvky na provoz včetně 
dalších výdajů příspěvkovým organizacím 
zřízeným městem Přerov 

33 725,1 * - 200,0 33 525,1 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 32 018,8 * + 200,0 32 218,8 
 
* počáteční stavy navazují na jiný materiál 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

 

Diskuse: 
p. Laga: 
- dávám protinávrh:  neschválit.  
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Hlasování o protinávrhu p. Lagy (neschválit):  Při hlasování bylo pro 14, 7 proti, 11 se zdrželo, 2 
nehlasovali. 
 
 
Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 19, 7 proti, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval. 
 
 
 

 

376/9/8/2011 HC ZUBR PŘEROV - účelová dotace 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč 80.000,- Kč a uzavření smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem HC ZUBR PŘEROV, IČ: 
70259747, se sídlem Přerov, Petřivalského 5, na spolupořádání Mistrovství světa v ledním 
hokeji žen do 18 let, které se bude konat v Přerově a ve Zlíně v termínu od 27. 12. 2011 do 07. 
01. 2012, 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409   
 
5229 
 

210 Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo) 
Ostatní neinvestiční transfery 
neziskovým a podobným org. 

102,0 - 80,0 
- 100,0 

 
- 100,0 

22,0 
2,0 

3419   
5222 
 

610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 300,0 - 80,0 
 

+ 100,0 
+ 100,0 

1 380,0 
 

1 400,0 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

 

Diskuse: 
p. Passinger: 
- chci požádat zastupitele o schválení materiálu, 
- dávám návrh na poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč 
Mgr. Grambličková: 
- je to významná akce. Domnívám se, že částka 80.000 Kč je dostatečně vysoká.  
p. Laga: 
- myslím, že rezerva 20.000 Kč se najde. Jde o Mistrovství světa. Souhlasím s návrhem pana 

Passingera. 
p. Svoboda, občan: 
- je to významná událost, jsme její pořadatelé. Budou tu špičkové týmy. Každý den jsou dva 

zápasy a všechny budou zdarma.  
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Ing. Pospíšilová: 
- proč s dofinancováním této akce nepomohou společnosti, ve kterých má podíl město? 
Ing. Lajtoch: 
- Hokejový klub neoslovil Teplo, a.s. 
- Teplo, a.s. výrazně vynakládá značné finanční prostředky na vylepšení zimního stadionu.  
 
 
Hlasování o protinávrhu pana Passingera a Lagy (dotace ve výši 100.000,- Kč):   Při hlasování 
bylo pro 32, 2 nehlasovali. 
 
 
 

 

377/9/8/2011 Lenka Kocfeldová - účelová dotace 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 460 000,- Kč         
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a Lenkou Kocfeldovou, 
IČ: 71179828, se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1123, na vybavení a provoz sportovního 
centra v Přerově Předmostí, Teličkova 491/6b v roce 2011. 
 
 
Při hlasování bylo pro 30, 1 se zdržel, 3 nehlasovali. 
 
 
 

 

378/9/8/2011 Sportovní klub Přerov - účelová dotace 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
 
K materiálu bylo později dohadovací řízení a bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 95.000 Kč viz.  
usnesení dále. 
 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
  
1. nepřijalo usnesení schválit  schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč a uzavření 

smlouvy   o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní 
klub Přerov, IČ: 00533963, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na dovybavení atletického 
areálu na Alšově ulici (na ochrannou klec  na hod diskem, doskočiště na skok vysoký a skok o 
tyči a sektor na hod kladivem) v roce 2011. 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3113   610  Základní školy 17 489,5 * - 100,0 17 389,5 



 47

5331 
 

Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

- 100,0 

3419   
5222 

 

610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 580,0 * + 100,0 
+ 100,0 

1 680,0 

 
* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL  
 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

6/610 Základní školy – příspěvky na provoz včetně 
dalších výdajů příspěvkovým organizacím 
zřízeným městem Přerov 

33 525,1 * - 100,0 33 425,1 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 32 218,8 * + 100,0 32 318,8 
 
* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 
 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

 

Diskuse: 
p. Laga: 
- předpokládal jsem, že atletická dráha bude podpořena Ministerstvem školství, což si myslím, 

že tam nějaká dotace byla, 
- dávám protinávrh:  neschválit dotaci ve výši 100.000,- Kč.  
MUDr. Chromec: 
- měli jsme schválený záměr ve výši 200.000,- Kč. Dotace z Ministerstva školství opravdu byla, 

ale neposkytli nám dotaci v celé výši, proto musíme postupně dobudovávat to, co nám nebylo 
poskytnuto. Zařízení jsme pořídili za 250.000 Kč a teď nám bylo oznámeno, že nám bude 
poskytnut příspěvek jenom 100.000,- Kč místo 200.000,- Kč. Nevím jak to dofinancujeme.  

Ing. Šlechta: 
- byl to záměr, nikoliv schválení příspěvku. Nevím z čeho SK usuzoval, že ty peníze 

automaticky dostane. Podporuji návrh pana Lagy. 
 
 
Hlasování o protinávrhu pana Lagy (neschválit dotaci):   Při hlasování bylo pro 14, 5 proti, 11 se 
zdrželo, 4 nehlasovali. 
 
 
Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 17, 6 proti, 10 se zdrželo, 1 nehlasoval. 
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379/9/8/2011 Zařízení školního stravování – informace o současném stavu  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci Odboru sociálních věcí             
a školství Magistrátu města Přerova k zařízením školního stravování zřizovaným statutárním městem 
Přerovem. 
 
Odpovídá:  Rada města Přerova 
Termín:  31.12.2011 
 
 
 
Mgr. Hluzín: 
- žádám o vyškrtnutí odpovědnosti a termínu. 
Pí Tomaníková: 
- tuto otázku jsem na minulém zastupitelstvu otevřela já. Upozornila jsem pana náměstka, proč 

 je tam termín do konce roku, protože se domnívám, že by tam mělo být výběrové řízení a další 
diskuse o stravování našich dětí. Podklady jsou informativní, neobsahují stejné informace. 
Stávající stravování je nutné řešit komplexně. Tento materiál považuji za informaci   
průzkumu. 

Mgr. Hluzín: 
- na minulém zastupitelstvu jsem se v tomto smyslu vyjadřoval, že jde o průzkum nicméně, co 

se týká soukromé firmy nejsme zrovna nadšeni s jejich koncepcí. Oslovili jsme všech pět 
ředitelek, aby se nad koncepcí stravování zamyslely, koncepci předložila jediná ředitelka. 
Odbor školství začne připravovat koncepci vlastní, která bude během na dlouhou trať.  

p. Laga: 
- je to prezentace Eurestu. Je to nic neříkající.  
Mgr. Grambličková: 
- je tam uvedeno všechno. Je to koncepce Eurestu. Materiál je hodně podrobný. Nevím, proč 

zrovna Eurest. 
Mgr. Hluzín: 
- Eurest se sám přihlásil a nabídl, že zpracuje koncepci. Paralelně s tím šla koncepce z naší 

jedné jídelny.  
Mgr. Pospíšilová: 
- koncepce v oblasti školního stravování je schválena do roku 2012. Příští rok se budeme 

zabývat zpracováním koncepce na další období ve vazbě na to, jak dopadne financování           
ze státního rozpočtu.  

 
 
Při hlasování bylo pro 24, 3 se zdrželi, 7 nehlasovalo. 
 
 
 

 

 

 

Primátor Ing. Lajtoch: 
- žádám  o dohadovací řízení k nepřijatému usnesení materiálu označenému 8.4  Sportovní klub 

Přerov – účelová dotace. Vyhlašuji přestávku. 
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PŘESTÁVKA  18.18 – 18.35  hodin. 

 

 

 
 
Ing. Lajtoch: 
- otevírám materiál označený 8.4  Sportovní klub Přerov – účelová dotace.  Předkládám znění:   
 

378/9/8/2011 Sportovní klub Přerov - účelová dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši  95 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se sídlem 
Přerov, Petřivalského 1, na dovybavení atletického areálu na Alšově ulici (na ochrannou klec  
na hod diskem, doskočiště na skok vysoký a skok o tyči a sektor na hod kladivem) v roce 
2011. 

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

PAR POL ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3113   
5331 
 

610  Základní školy 
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

17 489,5 * - 95,0 
- 95,0 

17 394,5 

3419   
5222 
 

610 Ostatní tělovýchovná činnost 
Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

1 580,0 * + 95,0 
+ 95,0 

1 675,0 

* počáteční stavy navazují na jiný materiál 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ   rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6/610 Základní školy – příspěvky na provoz včetně 
dalších výdajů příspěvkovým organizacím 
zřízeným městem Přerov 

33 525,1 * - 95,0 33 430,1 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 32 218,8 * + 95,0 32 313,8 
* počáteční stavy navazují na jiný materiál 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 
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Při hlasování bylo pro 19, 8 proti, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali. 
 
 
 

 
 

380/9/9/2011 Poskytnutí dotace pro Hospic na Svatém Kopečku 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje:  
 
1.  poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem Hospic na Svatém Kopečku, IČ 73634671,  Sadové 
náměstí 24, 772 00  Svatý Kopeček, na provoz zařízení pro rok 2011, 

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

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet   po 
úpravě 

4349 
 
 
 
 

 
 
5169 

62X Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva  
Nákup ostatních služeb 

208,7 - 20,0 
 

- 20,0 

188,7 
 

4359  
 
5223 

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

15,0 + 20,0 
 

+ 20,0 

35,0 

 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL 
 
ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
 Dotace, přímé podpory a grantový program 31 998,8 + 20,0 32 018,8 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.12.2011 

 

Při hlasování bylo pro 33, 1 nehlasoval. 
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381/9/9/2011 Informace o součinnostních akcích Odboru sociálních věcí a školství      
s Policií ČR a Městskou policií 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o součinnostních akcích 
Odboru sociálních věcí a školství s Policií ČR a Městskou policií 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2011 

 

Při hlasování bylo pro 32, 2 nehlasovali. 

 

 

 

382/9/10/2011 Převod nemovitých věcí z  majetku statutárního města Přerova – 
doprodej doposud neprodaných bytů dle zák. č. 72/94 Sb., v platném 
znění v již privatizovaných domech 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje konání dalšího výběrového řízení na doprodej 
bytů ještě jednou tzv. obálkovou metodou s termínem vyhlášení bezodkladně po dosažení možnosti 
nabídky nejméně deseti volných nebo i obsazených bytů bez pohledávky i s pohledávkou, a to za 
podmínek uvedených v důvodové zprávě s tím, že :   
 
1.  U bytu č. 2552/7 v domě Jižní čtvrť II/14 v Přerově, na který nebyla podána žádná nabídka      

v předešlém výběrovém řízení, bude snížena min. cena bytu vč. alikvotního podílu pozemku 
na 60% ceny obvyklé, zjištěné znalcem.  

 
2.  U bytů s pohledávkou č. 629/1 v domě Mervartova 7, č. 2382/5 v domě Na odpoledni 4 a        

č. 2660/1 v domě Šrobárova 6, vše v Přerově, na které nebyly podány žádné nabídky                   
v předešlém výběrovém řízení, bude snížena cena bytů vč. alikvotních podílů pozemků           
na 80% ceny obvyklé, zjištěné znalcem. 

 
 
Při hlasování bylo pro 34 jednomyslně. 
 
 
 

 

383/9/10/2011 Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů na centrální „Nákup 
kancelářského materiálu“  a   „Nákup hygienických potřeb“ 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů 
podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to   
za účelem společného postupu při zadání veřejných zakázek na centrální „Nákup kancelářského 
materiálu“ a „Nákup hygienických potřeb“, jejímž cílem má být výběr nejvhodnějšího dodavatele, 
včetně uzavření příslušných smluv, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě dle přílohy 
č. 1. 
 
 
Při hlasování bylo pro 32, 1 se zdržel, 1 nehlasoval. 
 
 
 

 

384/9/10/2011 Veřejné zakázky - rozpočtový rámec (Přerovské listy – komplexní 
vydavatelské a distribuční služby, TV v Přerově) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
1. bere na vědomí informaci o vyhlášení  veřejné zakázky  na komplexní vydavatelské               

a distribuční služby na zpracování měsíčníku „Přerovské  listy“ na období březen 2012           
až prosinec 2015 a  schvaluje rozpočtový rámec zakázky v  předpokládaném objemu 3.866 
tis. Kč bez DPH na uvedené období, 

 
2.  bere na vědomí vyhlášení  veřejné zakázky   „TV v Přerově“ na období od 1.4.2012              

do 31.3.2013 a  schvaluje  rozpočtový rámec zakázky v  předpokládaném objemu 2.083 tis. 
Kč bez DPH na uvedené období. 

 
 
 
Diskuse: 
Mgr. Netopilová: 
- chci se zeptat, jestli rada zakomponuje připomínky Redakční rady do materiálu. Mezi 

požadavky bylo změkčení podmínek pro případné zájemce. Zakomponovali jste zásadu 
objektivnosti a vyváženosti pro všechny politické subjekty, které se podílí na práci ve městě? 
V důvodové zprávě je napsáno, že cílem je zmodernizovat Přerovské listy. Co to je?  

p. Mlčák: 
- proč u Přerovských listů uzavíráme na čtyři roky a u televize na jeden rok. Jde i o obsah 

Přerovských listů. Já v tom nevidím problém a i občané jsou s nimi spokojeni. Otázkou je i 
inzerce a komu z ní budou plynout finance. Je už nějaká firma v povědomí rady? 

Ing. Novotná: 
- v návrhu smlouvy je odkaz na usnesení zastupitelstva „Otevřeno“  kde je požadavek, aby byl 

dáván prostor všem politickým stranám zastoupeným v zastupitelstvu.  
Mgr. Netopilová: 
- Přerovské listy by si měly zachovat specifičnost, lokálnost, mít blízko ke čtenáři.  
Ing. Lajtoch: 
- byly hlasy zastupitelů, aby noviny byly vydávány nezávislým vydavatelem. 
Ing. Šlechta: 
- co představuje částka 3.866 tis. Kč? 
Ing. Novotná: 
- to je kvalifikovaný odhad, kolik by mohla být cena, když se budou dělat Přerovské listy 

dodavatelským způsobem do všech domácností. Není tam uvažováno s příjmy z reklamy, ty 
podle zadávací dokumentace mají jít za dodavatelem Předpokládáme, že v rámci výběrového 
řízení dojde ke snížení této ceny.  
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- aby byla zachována lokálnost klademe si podmínku, že musíme vidět každé číslo předem         
a budeme supervizorem, který bude mít poslední slovo.  

Mgr. Puchalský: 
- materiál má takovou obsahovou hodnotu, že ho nelze projednat. Je pro mě nepřijatelné,          

že nemám k dispozici výzvu,  zadávací dokumentaci ani smlouvu o dílo. 
Mgr. Karola: 
- jedná se o vyjádření souhlasu s rozpočtovým rámcem. V souladu se stanoviskem Ministerstva 

vnitra jsme povinni před vyhlášením veřejné zakázky zajistit souhlas v tom smyslu,                
že zastupitelstvo vezme na vědomí, že potřebné finance budou rozpočteny do více 
rozpočtových let. Výzvy, zadávací dokumentace a smlouvy o dílo budou předloženy následně 
k projednání radě dne 14.12.2011. 

RSDr. Nekl: 
- jaký je náklad na vydávání Přerovských listů dnes a z toho odečtená inzerce, kterou bere 

město? 
Ing. Novotná: 
- náklady na výrobu a distribuci se v současné době pohybují kolem 850 – 900 tis. Kč plus 

mzda jednoho pracovníka. Příjmy z inzerce tvoří cca 150 tis. Kč, 
- vyhlášení veřejné zakázky je v kompetenci rady,  
- dnes v rozpočtu na rok 2012 byly schváleny prostředky na příští rok. V souladu se 

stanoviskem Ministerstva vnitra dáváme schválit rozpočtový rámec, abychom na radě 14.12. 
mohli nechat vyhlásit radou výběrové řízení na obě tyto zakázky.  

Mgr. Puchalský: 
� žádám o kompletní dokumentaci, která půjde do rady. 

Ing. Novotná: 
- nebudeme dělat žádnou cenzuru. Nebudeme mít zájem o články, které vycházejí v ostatním 

běžném tisku.  
Ing. Šlechta: 
- dávám protinávrh:    ZM 1) bere na vědomí, 2) neschvaluje rozpočtový rámec  
Mgr. Kulíšek: 
- to, k čemu došlo, je díky připomínkám opozice. Vedli jsme s nimi nekonečné debaty o obsahu 

a o úrovni Přerovských listů. Je to krok správným směrem, 
- k modernizaci Přerovských listů – toto pojmenování do novinařiny asi nepatří, představuje to 

nový formát listů a něco nového, co čtenáře zaujme. 
pí Jandová: 
- naše Přerovské listy vypadaly velice dobře a nezaregistrovala jsem žádné stížnosti. Mě se 

líbila práce paní Šafránkové. 
� chtěla bych přesné srovnání cen a kolik nás to bude stát, když vyhlásíme toto výběrové 

řízení. 
Mgr. Karola: 
- ceny, které jsou v předloze, jsou předpokládané ceny veřejné zakázky. Rada chce obě zakázky 

vysoutěžit co nejlevněji. Jsme povinni ze zákona tuto předpokládanou cenu veřejné zakázky 
stanovit ještě před jejím vyhlášením a očekáváme, že vysoutěžené ceny budou výrazně nižší, 

- pokud neschválíte rozpočtový rámec zakázky, tak rada ji nemůže vyhlásit. 
Mgr. Grambličková: 
- likvidujeme něco, co bylo funkční. S paní Šafránkovou se velice dobře spolupracovalo.  
Ing. Lajtoch: 
- vyzývám zastupitele, kteří kritizovali Přerovské listy, ať vystoupí.  
Ing. Novotná: 
- musíme vyhlásit výběrové řízení na tisk a distribuci.  
Pí Jandová: 
- dávám protinávrh:  vyhlásit veřejnou zakázku na tisk a distribuci Přerovských listů. 
Ing. Novotná: 
- při hlasování o protinávrhu pí Jandové musíte schválit rozpočtový rámec zakázky. 

Předpokládám, že by to nebylo na jeden rok.  
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Pí Jandová: 
- upřesňuji svůj protinávrh:  jde o záměr veřejné zakázky a ukládá Radě města stanovit 

finanční rozpočtový záměr. 
Pí Sedláčková: 
- k protinávrhu pí Jandové: rozpočet schvaluje zastupitelstvo. Nemůžeme zavázat radu. 
Mgr. Karola: 
- nevím, jaká bude hodnota veřejné zakázky.  
Mgr. Puchalský: 
- je tam napsané stanovit rozpočtový rámec, ne schválit rozpočet. 
 
 
Hlasování o protinávrhu pí Jandové (vyhlásit veřejnou zakázku na tisk a distribuci Přerovských 
listů a ukládá stanovit rozpočtový rámec) :  při hlasování bylo pro 10, 4 proti, 10 se zdrželo, 10 
nehlasovalo. 
 
 
Hlasování o protinávrhu Ing. Šlechty (neschvaluje rozpočtový rámec zakázky Přerovské listy 
bod 1):   Při hlasování bylo pro 12, 7 proti, 9 se zdrželo, 6 nehlasovalo. 
 
 
Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 22, 3 proti, 6 se zdrželo, 3 nehlasovali. 
 
 
 

 

385/9/11/2011 Náměty, dotazy a připomínky 

Ing. Pospíšilová: 
� vracím se k materiálu označenému 10.2  „Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů                 

na centrální nákup kancelářského materiálu a nákup hygienických potřeb.“  Jsem ráda, že se 
do toho zapojilo i Teplo Přerov a chtěla jsem se zeptat, proč se do toho nezapojil VaK              
a TSMP. 

Ing. Lajtoch: 
- Technické služby by tam měly být také. 
MUDr. Chromec: 
- město je ve společnosti VaK třetinovým vlastníkem. 
Bc. Zatloukal: 
- TSMP hygienických potřeb moc nepotřebují a co se týká kancelářských potřeb máme 

zajištěný odběr přímo od distributorů, což je úplně nejlepší. Myslím, že naše nákupní ceny 
jsou nejlepší na trhu. Elektronické aukce nemusí být úplně nejvýhodnější. Počkal bych, jak 
výběrové řízení dopadne.  

 
 
 
p. Laga: 
- domnívám se, že etický kodex dnes dostal trochu kopanec. Předpokládám, že hlasoval 

prezident SK Přerov a nepřiznal se k tomu.  
 
 
 
Mgr. Puchalský: 

� parkoviště u Kina Hvězda - téměř denně chodím kolem prázdného parkoviště u Kina Hvězda. 
Několikrát jsem ředitele TSMP žádal, aby tu věc řešil. Dávám návrh, aby v součinnosti 
s TSMP  Rada města Přerova  vyřešila parkování tak, aby parkoviště bylo opět zaplněno, 
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plnilo funkci parkoviště u středu města, aby tam nebyla žádná překážka ve formě 10, 20, 30 
Kč. My jsme veřejnost a řidiče nazlobili tím, že jsme dali Technickým službám do nájmu 
parkoviště.  Chápu, že nevolili jinou cestu, než platit, protože chtějí výnos. Nejvýznamnější 
důsledek je v tom, že tam lidé neparkují. Zajímá mě jaký je výnos, kolik stálo zařízení            
na automat atd. 

Ing. Lajtoch: 
- budeme se tím zabývat. 
Bc. Zatloukal: 
- co se týká parkoviště, neříkám, že to byl výmysl Technických služeb. Je tam dvojí úhel 

pohledu. Pan zastupitel si určitě všiml, že je tam nižší poplatek než na vedlejším parkovišti. 
V tuto chvíli došlo ke změně ceníku, cena parkování za hodinu je 10 Kč. Toto parkoviště je 
blízko centra a kdokoliv na něm může kdykoliv zaparkovat. Uvidíme časem jestli si řidiči 
zvyknou. Řešili jsme to na radě. Náklady pro TSMP co se týká pořízení parkovacího automatu 
byly přes 100.000 Kč. Platíme městu nájem, nevím jaké jsou to náklady. Co se týká výnosu 
jde cca o částku 8 – 9. tisíc Kč měsíčně.  

 
 
 
Ing. Šlechta: 

� chci se zeptat pana primátora jako předsedy představenstva spol. Teplo, a.s. – byl jsem 
dopoledne informován jedním občanem, že s Teplem Přerov Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže vedl nějaká řízení. Jaká řízení a zda byly nějaké pokuty, sankce. 

Ing. Lajtoch: 
- nejsem předsedou představenstva. Tuto funkci zastává Mgr. Kulíšek.  
Mgr. Kulíšek: 
- vedlo se řízení ve věci zakázky rekonstrukce bazénu, kde nám úřad vytýkal, že jsme rozdělili 

zakázku. My si to nemyslíme. Celá projektová dokumentace byla zpracovaná tak, abychom 
bazén opravili v etapách, protože nebyly finance na to opravit naráz. Zatím byla stanovena 
sankce 30 tisíc Kč. Připravujeme rozklad, není to definitivní. Budeme s Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže ještě jednat.  

 
Ing. Šlechta: 
- informace, kterou jsem dostal, že bylo vedeno řízení s Teplem Přerov ohledně světelné tabule 

kterou dodávalo Teplo na zimní stadion je nepravdivá? 
Mgr. Kulíšek: 
- já jsem neřekl, že je něco nepravdivé. Řekl jsem, že je vedeno řízení, rozklad. Mluvíme            

o bazéně. O zimním stadionu jsme nemluvili. 
- ve věci zimního stadionu řízení bylo ukončeno a byla nám stanovena sankce ve výši 10. 000 

Kč a přihlásila se k ní organizace, která nám dělala výběrové řízení, protože to bylo jejich 
pochybení.  

 
 
 
Ing. arch. Horký: 

� vánoční trhy  - byl jsem se podívat na trhy na Horním náměstí. Bylo to skvělé. Pak jsem šel     
na náměstí TGM a tam 15 z 24 prodejců prodává alkohol. Žádám o informace, jaká jsou 
kritéria pro přidělení tohoto tržního místa, kolik a kteří zájemci se letos přihlásili, a proč byli 
vybráni právě tito.  

� Hradišťská cyklistická charta  - jsem rád, že město se připojilo k Hradišťské cyklistické 
chartě a zavázalo se poskytovat cyklistickou dopravu, že stanoví cyklokoordinátora a pracovní 
skupinu pro cyklistiku. Je tento koordinátor už vybrán, jak se bude vybírat a kdy vznikne tato 
pracovní skupina? 

Ing. Lajtoch: 
- na oba podněty obdržíte písemnou odpověď. 
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Bc. Zatloukal:  
- městské trhy pořádáme na Horním náměstí. Náměstí TGM – Technické služby koupily stánky, 

máme tři kategorie prodejců, vánoční zboží 200 Kč nájem, jídlo bez alkoholu 500 Kč, alkohol 
1000 Kč za den. Chtěli jsme spolufinancovat program, který na TGM probíhá a probíhat bude.  

Mgr. Puchalský: 
- jsem rád, že na Horním náměstí je plno. Program na náměstí TGM se mi zdá nedůstojný 

adventní neděli. K řičí hudba, lidé nedělají nic jiného než pijí, kašna se stává nejdražším 
barpultem. Aspoň v neděli by provozovatel mohl zajistit atmosféru klidu, pohody a vánoc.  

 
 
 
p. Vyhlídka, občan: 

� Zlikvidovalo se 18 parkovacích míst u vilky Rusalky, protože se udělal sjezd pro hotel Jana.  
� Obyvatelé místní části Kozlovic mě pověřili prohlásit a zeptat se pana primátora jestli nehodlá 

odstoupit. Je tady cca 320 podpisů. 
 
 
 
Ing. Balek občan: 
- velmi kvituji přímé přenosy, které se začaly vysílat přes internet. Co mi chybí, je zveřejňování 

podkladů zastupitelstva. Napsal jsem po minulém zasedání panu primátorovi a požádal, jestli 
by nemohli zvážit změnu jednacího řádu a zveřejňovat podkladové materiály na internetu. 
Dostal jsem velmi milou odpověď s tím, že se zastupitelé neshodli na zveřejňování materiálů.  

Ing. Novotná: 
- to, že něco dělají jiná města neznamená, že je to v pořádku. Abychom materiály mohli 

zveřejnit na internetu, museli bychom je nejdříve anonimizovat. Občané mají možnost 
využívat Městské informační centrum, kde jsou materiály k nahlédnutí nebo přímo oslovit 
zpracovatele materiálu. Příští rok se možná podaří získat nový software, který by dokázal 
anonimizovat a my bychom se mohli znovu vrátit ke zvážení, zda předlohy dávat na web.  

 
 
 
Ing. Šlechta: 

� veřejné zakázky - nechtěl jsem reagovat, ale pan Ing. Bálek zmínil zveřejňování podkladů,     
o které jsme usilovali v prosinci 2010, kde jsme se mimo jiné také usnesli na tom, že Rada 
města zabezpečí zveřejňování podrobných informací na internetových stránkách města             
o zadávání, průběhu a výsledku veřejných zakázek k 30.6. Potom jsme to prodloužili do konce 
roku. Když se podíváme na současné internetové stránky tak u veřejných zakázek je 
zveřejněna pouze výzva, není tam žádná zpráva o hodnocení zakázek a tak dále. Já bych panu 
Hluzínovi a zastupitelům z TOP 09 připomněl, že inzerovali, že prosadí zveřejňování celého 
průběhu veřejných výběrových  řízení na internetu od zadávací dokumentace a kritérií výběru 
přes jména hodnotitelů až po vyhodnocení všech návrhů. Rok a nic jste neudělali. Děkuji.  

Mgr. Karola. 
- nevím jestli je to otázka pro mě, nicméně na internetových stránkách je speciální záložka 

nazvaná veřejné zakázky a jedním klikem se kterýkoliv z občanů dostane do seznamu 
veřejných zakázek a v rámci té veřejné zakázky se může podívat na pevně nastavené 
informace „Veřejné zakázky“,  které mají podobu jakési osnovy plus přílohy, které jsou 
zakázku od zakázky různé a minimálně je tam výzva zadávací dokumentace obvyklé                
u zakázek, které jsou zatím nekomplikované a ještě nedokončené, protože není  tam ještě 
jedna jediná zakázka, která by byla formálně a věcně dokončená. Je to samozřejmě plně 
v kompetenci politické reprezentace jak se dohodne, co všechno tam chce a bude zveřejňovat. 
Modul je připraven tak, že unese zveřejnění čehokoliv, nicméně co se týká za úsek veřejných 
zakázek jsme trošku ve schizofrenní roli, protože jsme byli konfrontováni způsobem               
o podvod, takže je to dvojsečná zbraň. Zveřejňovat smlouvy o dílo a podobné věci, budiž je to 
na rozhodnutí vás politiků.  



 57

Ing. Lajtoch: 
-  obdržíte písemnou odpověď. 
 
 
 
Ing. Kohout, občan: 

� na posledním zastupitelstvu jsem žádal, zda-li by byla zpřístupněna studie týkající se 
přerovského letiště cost benefit analýza, protože si stále myslím, že ekonomické hledisko je 
nejdůležitější kritérium pro posouzení životaschopnosti projektu. V rozpočtu je vyčleněna 
částka 8 mil. Kč na letiště.  

Ing. Lajtoch: 
-  obdržíte písemnou odpověď. 
 
 

385/9/11/2011 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      
a připomínkami vznesenými na 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 6.2.2012 

 
 
Při hlasování bylo pro 32, 2 nehlasovali. 
 
 
 
 
 
12.  ZÁVĚR   ZASEDÁNÍ 
 
Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 12. prosince 2011        
ve 20.00 hodin. 
 
 
 
V Přerově dne 19. prosince 2011 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            Ing. Jiří Lajtoch 
                                                                                                                      primátor města Přerova 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        Bc. Václav Zatloukal 
                                                                                                                     člen Rady města Přerova 
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                                                                                                                          RSDr. Josef Nekl 
                                                                                                               člen Zastupitelstva města Přerova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


