
Z Á P I S 

 

z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

 

konaného dne 6. února 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P O Ř A D: 
 
1. Zahájení 
 
2. Informace o činnosti Rady města od 9. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů 
 
3. Informace k Memorandu o spolupráci a společném postupu při tvorbě Integrovaného systému 

nakládání s odpady v Olomouckém kraji 
 
4. Majetkoprávní záležitosti 
 
5. Finanční záležitosti 
 
6. Rozvojové záležitosti 
 
7. Investiční záležitosti  
 
8. Školské záležitosti 
 
9. Sociální záležitosti 
 
10. Různé 
 
11. Náměty, dotazy a připomínky 
 
12.  Závěr zasedání 
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Přítomni: 
 
A. Předsedající: 
 

Ing. Jiří Lajtoch     - primátor 
 
 
B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 
 
C. Omluveni:     - Mgr. Radovan Rašťák 
       - Mgr. Lenka Ticháčková   
 
D. Hosté:      - dle předložených presenčních listin 

- Ing. Pavel Horák – náměstek hejtmana Olomouckého kraje 
- Ing. Zuzana Ochmanová – vedoucí Odboru životního prostředí OL kraje 

 
 
E. Zapisovatelka:       Iva Kohoutová 
 
 
 
1. ZAHÁJENÍ  
 
10. 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. Radovan Rašťák, Mgr. Lenka Ticháčková 
 
Na zasedání se dostavili v průběhu jednání:  Mgr. Zdeněk Schenk, Ing. Ivan Machát 
 
 
Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města byli navržení:   Ing. Michal Špalek a paní 
Marta Jandová. 
Při hlasování bylo 31  pro , 2 nepřítomni. 
 
Písemné pozvání na dnešní 10. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 
bylo řádně svoláno a informace  o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 16. ledna 2012, 
pod evidenčním číslem 46/2012 . Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením     
§ 91 a  § 93 zákona o obcích. 
 
Ing. Symerský 

− navrhl, aby bod 10.5 – Závazná vyhláška o zákazu provozování sázkových her... na celém 
území města byl projednán jako následující po bodu 10.1 tzn. před bodem 10.2, což vyplývá 
z logiky věci 

 
Ing. Šlechta 

− vznesl námitku k zápisu z jednání minulého zastupitelstva ve věci bodu projednávání účelové 
dotace pro SK Přerov – usnesení č. 378/9/8/2011 – žádal pana primátora o citování části 
ustanovení Etického kodexu zastupitelstva,zákona o obcích či jednacího řádu ohledně střetu 
zájmů a bylo mu z jeho strany nevybíravým způsobem neodpovězeno 

− pro další průběh jednání přečetl část týkající se Etického kodexu zastupitelstva města Přerova, 
která není na internetových stránkách uvedena v aktuálních informacích o zastupitelstvu, ale 
musí se to najít v archívu:  

− „Při výkonu veřejné funkce se mohou soukromé zájmy člena zastupitelstva dostat do konfliktu 
s jeho postavením a rozhodovací pravomocí v zastupitelstvu. Své soukromé zájmy však čestně 
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podřizuje svému veřejnému poslání. Soukromým zájmem je míněna jakákoliv výhoda a škoda 
vyplývající pro člena zastupitelstva, pro členy jeho rodiny, nebo příbuzné a nebo jiné fyzické a 
právnické osoby, s nimiž  má nebo měl pracovní, obchodní, nebo politické styky. 

− Člen zastupitelstva pravdivě a úplně informuje ostatní členy zastupitelstva před  
projednáváním o svém vztahu k projednávané věci, ve které se jeho soukromé zájmy kryjí se 
zájmy veřejnými vyplývajícími z výkonu jeho funkce a požádá je o rozhodnutí, zda může ve 
věci hlasovat. 

− Své dočasné postavení člen zastupitelstva nevyužívá při výkonu svých soukromých zájmů 
k obohacení sebe, svých blízkých nebo třetích osob. 

− Nezneužívá ve prospěch vlastní, osob blízkých nebo v soukromý prospěch třetích osob 
informace získané při výkonu veřejné funkce. 

− Člen zastupitelstva se zdrží jakéhokoliv chování, které by vyvolalo pochybnosti o jeho 
důvěryhodnosti a bezúhonnosti a navodilo podezření ze zaujatosti, nebo ze střetu zájmů.  

− Člen zastupitelstva nesmí poškodit svým jednáním a vystupováním jméno a zájmy města 
Přerov a jeho občanů. Jedná vždy s ohledem na jejich prospěch současný i budoucí, který je 
jeho prioritou. 

− Vzhledem ke své veřejné funkci si člen zastupitelstva uvědomuje, že každé jeho jednání je 
podrobováno kritice veřejnosti a jen na něm záleží, aby si zasloužil a udržel její důvěru.“ 

− dle jeho názoru se to netýká jen hlasování MUDr. Chromce, ale týká se to i hlasování 
náměstků Hluzína a Kulíška, ale i primátora Lajtocha ve věci sportovních klubů, které jako 
předsedové nebo prezidenti zastávají 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− pochopil to jako připomínku k zápisu, ale teď se projednává záležitost programu ZM 
 
Ing. Šlechta 

− požádal, aby zápis v této pasáži, kterou jmenoval, byl doplněn podle zvukového záznamu o 
skutečnosti, které se na daném ZM udály 

− podal návrh na usnesení ke vznesené námitce: 
 
Zastupitelstvo města Přerova ukládá zapisovateli doplnit bod 378/9/8/2011 o skutečnosti dle 
pořízeného zvukového záznamu týkající se střetu zájmů a porušení etického kodexu. 
 
Hlasování o návrhu Ing. Šlechty: 11 pro, 3 proti, 6 se zdrželo, 11 nehlasovalo – NEPROŠLO 
 
Mgr. Schenk – technická 

− oznámil nefunkčnost své hlasovací jednotky – proto nemohl hlasovat 
 
Primátor Ing. Lajtoch požádal techniky o nápravu a vyhlásil pětiminutovou přestávku. 
 
Nové opětovné hlasování o návrhu Ing. Šlechty: 14 pro, 2 proti, 5 se zdrželo, 11 nehlasovalo – 
NEPROŠLO 
 
Hlasování o návrhu Ing. Symerského – upravení programu: 13 pro, 1 proti, 13 se zdrželo, 5 
nehlasovalo – NEPROŠLO 
 
Hlasování o předloženém programu: 21 pro, 2 proti, 7 se zdrželo, 2 nehlasovali 

 

386/10/1/2012 Zahájení, schválení programu 10. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 6. února 2012, 
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2. schvaluje Ing. Michala Špalka a paní Martu Jandovou za ověřovatele 10. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova. 

 
Ing. Lajtoch: 

− informoval zastupitele o průběhu dnešního zasedání Zastupitelstva a to, že 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 opět ujme sám 

 
 

 
2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY M ĚSTA OD 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 

INFORMACE Z VÝBOR Ů 
 

 

387/10/2/2012 Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, předseda Kontrolního výboru p. Petr Laga. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole usnesení RM č. 37/2/7/2010 Účelová dotace 

podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury – Lověšice, 
 
2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole usnesení RM č. 4018/95/3/2010 Studie 

proveditelnosti "Regenerace městského bloku, nám. TGM v Přerově" - dodatek ke smlouvě     
o dílo, 

 
3. bere na vědomí zápis o provedené kontrole usnesení RM č. 7/2/3/2010 ZŠ Trávník, Přerov - 

schválení smlouvy na výmalbu včetně vyjádření Oddělení investic a technické správy Odboru 
správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova k tomuto zápisu, 

 
4. bere na vědomí zápis o kontrole dodržení podmínek při čerpání dotace stanovených 

Smlouvou o poskytnutí dotace č. 06/012/065/10 provedené u občanského sdružení Sportovní 
klub Žeravice, 

 
5. bere na vědomí zápis o kontrole dodržení podmínek při čerpání dotace stanovených 

Smlouvou o poskytnutí dotace č. 01/015/010/10 provedené u občanského sdružení Taneční 
škola Puls Přerov, 

 
6. bere na vědomí zápis o kontrole dodržení podmínek při čerpání dotace stanovených 

Smlouvou o poskytnutí dotace č. 06/015/017/10 provedené u občanského sdružení AUTO 
KLUB PŘEROV - město v AČR, 

 
7. ukládá Oddělení kontroly Odboru vnitřní správy Magistrátu města Přerova přezkoumání 

vyúčtování dotace poskytnuté AUTO KLUBU PŘEROV - město v AČR na základě Smlouvy 
o poskytnutí dotace č. 06/015/017/10. 
Do doby provedení šetření nebude uzavřena smlouva pro rok 2012. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 16.4.2012 
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Diskuse: 
p. Laga 

− v bodě 3 je to bez problému, ale přesto připomenul, že výmalba byla provedena nad rámec 
projektu zateplení objektu ZŠ Trávník, výběrové řízení nebylo provedeno na zhotovitele této 
výmalby – Rada města uzavřela smlouvu o dílo na práce nad rámec projektu, což je 
v kompetenci rady – tato smlouva byla uzavřena s firmou Ptáček-pozemní stavby s.r.o., která 
realizovala zateplení této školy – přesto, že nebylo oficiálně nic porušeno, může se zdát, že 
zde došlo k záměrnému rozdělení zakázky na dvě části a dále, že provedení výmalby podle 
ceníku stavebních prací, je podstatně dražší než cena, která by byla vysoutěžená 

− drobná připomínka – výmalbu neprováděla firma Ptáček, ale jiná malířská firma 
− u občanského sdružení AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR byly zjištěny hrubé závady, 

protože zde došlo, že byly vyúčtovány finance za rok 2010, které byly čerpány až v roce 2011 
a namátkově kontrolou, kde byly součty nákladů se objevily chyby v ceně 2000,-Kč, proto 
Kontrolní výbor navrhuje zastupitelstvu, aby uložilo kontrolnímu oddělení Odboru vnitřní 
správy města přezkoumání vyúčtování dotace poskytnuté Auto klubu Přerov 

− při této příležitosti připomenul, že Autoklub Přerov má na letošní rok schválenou přímou 
dotaci ve výši 90 000,-Kč, takže do vyřešení by doporučil, aby nebyla zatím smlouva 
podepsána s tímto subjektem 

 
Občan – p. Kohout (člen Kontrolního výboru) 

− pozastavoval se nad tím, že je mu sice panem Dostálem dokladováno, že je to podle ceníku 
RTS a URS platných v době realizace, ale objektivní cena za zakázku je určena vždycky ve 
veřejné soutěži nikoliv nějakým ceníkem, což může být někdy zavádějící 

− druhá věc je ta, že si rada stanovila standardní postup pro to, jakým způsobem bude zadávat 
práce malého rozsahu konkrétně i v tomto případu, ale zároveň si svým vlastním rozhodnutím 
vytvořila výjimku i v tomto případu a je pro něj velmi nepříjemné zjištění, že tato výjimka, 
která prošla radou končí v podstatě přes firmu Ptáček u vašeho příbuzného pane primátore – to 
je podle výpovědi lidí, kteří na té škole byly v době kdy ty výmalby probíhaly – takže to bylo 
velmi závažné zjištění a v tomto kontextu by se chtěl zeptat, jak hlasoval pan primátor v radě 
– zajímalo by ho to, ale nelze to dohledat 

− další věc je, že tato práce byla naplněna téměř ve 100% - není to, že by to bylo rozděleno na 
dvě části 

 
Mgr. Kulíšek 

− rada si žádné výjimky neschvalovala, postupovala podle směrnice, která je platná 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− pane Kohout, to už je osobní útok – já tady mohu deklarovat na zastupitelstvu, že nikdo 
z rodiny na ZŠ Trávník v rámci této zakázky nemaloval – vím to 100%, malování bylo zadáno 
na základě připomínky paní ředitelky školy a následně to bylo provedeno na všech ostatních 
školách, kde jsme se dohodli, že to v rámci stavby takto bude 

− pokud máte pocit, nebo vaši kolegové, že tam malovat pan Rygal, který je můj zeť, takže si to 
můžete ověřit 

− nicméně – já ty vaše útoky nebudu brát na lehkou váhu a budu to řešit po právní stránce, 
protože si nemyslím, že je to fér z vaší strany 

− pokud si neověříte základní informace, tak prosím, tady na zastupitelstvu nelžete 
 
Ing. Dostál – referent oddělení investic a technické správy MMPr 

− tuto zakázku dozoroval na ZŠ Trávník – co se týče sdělení Kontrolního výboru, že zakázka 
byla dělená, tak to není pravda, protože zakázka byla vysoutěžená externí společností a týkala 
se zateplení budovy vč. stropů, fasády a součástí této zakázky byla i částečná výmalba stěn, 
které byly dotčeny touto stavbou 

− měli jsme na to 62 dnů – když si vezmete rozsah těchto prací a 62 dnů tzn. byla to velice 
krátká doba a stavba byla rozplánována po týdnech – jednalo se o to, že stavba byla prováděna 
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za provozu – třídy dostaly prázdniny a v tomto období se vždycky prováděla výmalba a 
výměna oken, zateplení 

− při realizaci výmaleb došlo k tomu, že část stěn byla nově vymalovaná, ale původní byla ve 
velice špatném stavu – na základě jednání se školou jsme přistoupili k tomu, že se provede 
kompletní výmalba, když už je to poslední fáze zateplení této školy 

− částka, která nás stála – bylo to asi nějakých 411 tisíc nebo půl milionu korun včetně DPH a 
byla to cena, která odpovídala rozsahu prováděných prací 

− my jsme tam dělali stálý technický dozor – pana Naxeru– já jsem tam docházel jednou za 
týden, protože jsem měl na starosti další stavby – veškeré výmalby, které byly prováděny nad 
rámec této smlouvy byly panem Naxerou, jako technickým dozorem, odsouhlaseny,  

− co se týče cen – ceny byly použity z výběrového řízení, tzn. nejnižší ceny, se kterou firma 
Ptáček vyhrála tohle výběrové řízení – jestliže vyhráli celou zakázku a byly tam i položky 
výmaleb – byly použity tyhle nejnižší 

− co se týče dělení zakázky – tohle odmítám, je to smlouva jako každá jiná, nad rámec rozpočtu 
nebo nad rámec prováděných prací tzn. jsou vždy varianty buď to řešit dodatkem nebo 
uzavřením samostatné smlouvy 

 
Mgr. Puchalský 

− je evidentní, že při přípravě té zakázky, zcela objektivně, zakázka nebyla připravena tak, aby 
byla provedena bez doplňků, bez dodatků ke smlouvě, což vždycky vyvolává pochybnosti a je 
třeba do budoucna metodicky každou zakázku zvládnout tak – např. školu, její zateplení a 
částečné výmalby, abychom vymalovali všechno, abychom nemalovali částečně – je zcela 
logické, když vymalujeme částečně, že najednou máme proti sobě stěnu ze dvou odstínů, 
jedna je špinavá, jedna je čistá, takže je třeba jen zakázku připravit a vysoutěžit tak, jak se má 

 
Mgr. Kulíšek 

− já s vámi naprosto souhlasím, že to nebylo předmětem původního zpracování, že 
pravděpodobně tam mělo být malování, ale je také pravdou, že impuls k tomu malování vznikl 
od vedení školy 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− projekt jsme měli zpracován, protože jsme ho museli dát odsouhlasit na Státní fond životního 
prostředí, kde se jednalo o dotační tituly, takže tam byly nezbytně nutné práce 

− práce byly vyvolány impulzivně paní ředitelkou ZŠ Trávník, která komentovala, že budou 
malovat sami brigádně s pracovníky Úřadu práce a proto jsme se s panem náměstkem usnesli 
(a potom to bylo předložené radě), že by bylo dobré vymalování všech těch škol 

− nicméně se vycházelo z těch skutečně uznatelných nákladů, které byly v projektu, abychom 
takto mohli získat 50% dotace 

 
p. Laga 

− zopakoval doplnění usnesení v bodě 7: Do doby provedení šetření nebude uzavřena smlouva 
pro rok 2012 

 
Hlasování o návrhu p. Lagy – doplnit bod 7: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen 
 

 

388/10/2/2012 Informace o činnosti Rady města Přerova od 9. zasedání zastupitelstva 
města, informace z výborů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 
Diskuse: 
Mgr. Grambličková 
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− mám dotaz k veřejné zakázce 1234 z 28. schůze Rady města, která se týká Jižního předpolí 
Tyršova mostu – je to první etapa – chtěl jsem se zeptat na jednu věc – stává se to, že několik 
firem bylo vyloučeno pro nedoložení veškerých informací, které byly třeba 

− v podstatě je tam uvedeno v usnesení – 6 firem – z toho 5 bylo vyloučeno, výsledkem bylo 
tedy, že veřejnou zakázku vyhrála firma SATES Morava, ty vyloučené firmy byly vyloučeny 
vyloženě z formálních důvodů, že většina z nich nedoložila reference – je to jedno z takových 
kostrbatých výběrových řízení, protože – domnívám se – každá taková zkušená firma ví, že 
reference jsou základní podmínkou při jakékoliv veřejné zakázce  

− možná bych to nekomentovala, kdybych věděla, že těch firem bylo přihlášených více než 6, 
pokud jich bylo jen 6, tak to stojí za komentář – proč nebylo vyhlášeno nové výběrové řízení 

− svého času se rada rozhodla, že budeme používat u výběrových řízení elektronické aukce –
předpokládám, že v tomto případě to asi neproběhlo, ale napadlo mě v této souvislosti, že 
bych ráda věděla, jak dalece jsou elektronické aukce využívány tzn. nějaký písemný přehled 
za toto volební období – kolik bylo výběrových řízení, kolikrát se použily elektronické aukce, 
které se považují obecně za jeden z nejprůhlednějších systémů pro výběrová řízení a třeba 
odůvodnění proč nejsou využívány tak často, jak by si mnozí z nás představovali – to by bylo 
písemnou formou, ale to předchozí, pokud mi to sdělíte ústně – tak mi to stačí ústně 

 
p. Zácha, DiS. 

− k výběrovému řízení na Jižní předpolí Tyršova mostu – zadávací dokumentaci si vyzvedlo 22 
firem, odevzdalo 9 firem, z toho 5 bylo vyloučených a 4 soutěžily 

− nabídkové ceny se pohybovaly v rozmezí milionů – vítězný firma – zhruba 11,5 milionu 
 
Hlasování: 27 pro, 2 se zdrželi, 3 nehlasovali 

 
 
3. INFORMACE K MEMORANDU O SPOLUPRÁCI A SPOLE ČNÉM POSTUPU PŘI 

TVORBĚ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
V OLOMOUCKÉM KRAJI 

 
Na zasedání Zastupitelstva města byli pozvání Ing. Pavel Horák – náměstek hejtmana Olomouckého 
kraje a Ing. Zuzana Ochmanová– vedoucí odboru životního prostředí Olomouckého kraje  
 
Mgr. Kulíšek 

− memorandum bylo podepsáno na sklonku loňského roku, proto abychom získali 
potřebné informace a k tomu, co řeší toto memorandum, tak jsme poprosili zástupce 
Olomouckého kraje Ing. Pavla Horáka – náměstka hejtmana Olomouckého kraje a Ing. 
Zuzanu Ochmanovou– vedoucí odboru životního prostředí Olomouckého kraje, aby k tomu 
podali informace včetně prezentace 

 
Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje 
 
Vážení členové zastupitelstva, vážení hosté, dámy a pánové, děkuji velice panu primátorovi, že mně 
pozval na toto jednání, protože mohu na jedné  z dalších příležitostí představit projekt integrovaného 
systému nakládání s odpady Olomouckého kraje. 
Proč vůbec k tomuto systému, proč o něm mluvíme, proč vůbec je potřeba se v dnešní době k tomu 
vracet, když dlouhá léta se ukládání s odpady nediskutovalo, moc se to neskloňovalo v české 
společnosti, proč nyní k tomu přicházíme? 
Těch důvodů je celá řada, souvisí to samozřejmě i s poznáním životního prostředí v dnešní době, 
dopady odpadů do životního prostředí a je to také otázka toho, že Evropa se snaží také společně v té 
věci postupovat. Mimo jiné to vychází z těch závazných norem, které ČR převzala do své legislativy – 
nebudu je vyjmenovávat, jenom řeknu jaké jsou dopady, mimo jiné jsme se zavázali k plnění 
některých kriterií, z těch, které jsou takové nejzásadnější je kritérium, které se týká biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu – je to největší složka odpadu, zhruba to je 50% toho, co se 
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ukládá na skládky – proč o něm tak speciálně hovoříme? – protože ten jediný v sobě obsahuje uhlík, 
který dělá největší paseku, co se týká na dopad na životní prostředí. Současně ale také víme, že uhlík 
je ten, který je možné využívat termicky, proto je tady uvedeno na tabuli čísla, které jsme se zavázali 
jako ČR naplňovat. Vidíte, že například v roce 2013 oproti roku 1995, kdy se podepisovala některá 
přístupová memoranda ČR k EU, tak bylo uvedeno, že poklesne na 50% - já vám mohu jen říct, že 
dnešní doba není o tom, že se to neplní na 50%, ale na 60%, ale ono se to neplní ani na těch 75%, 
protože my stále máme více toho biologicky rozložitelného odpadu  než v roce 1995 tzn. jako by 110, 
120 % atd., to znamená, že stále to přibývá místo, aby to klesalo. 
Jak dál v této věci? Samozřejmě na úvod je potřeba si říct, že nakládání s odpady není jenom zúžení na 
nějaké skládkování, ale je to celý proces, jsou to zhruba takové 4 etapy nebo 4 základní úseky. Tím 
prvním je, že říkáme, že základ je předcházet odpadům, základ je samozřejmě, aby celá společnost 
pokud možno se odpadům vyhnula tzn. vratné obaly atd., to je všechno, co ale neovlivníme my tady 
v Olomouckém kraji nebo v Přerově, ale je to otázka samozřejmě celé společnosti a celé Evropy a to je 
to předcházení vzniku odpadů. 
V té druhé fázi, samozřejmě, o tom, že co je možné, aby se vrátilo zpátky do ekonomiky, do 
hospodářství, nechť se vrátí – to je to třídění, to je ta recyklace. V této oblasti se dělá řada věcí, já se 
k tomu ještě dále dostanu, je to samozřejmě nezbytně nutné, je to úsporné, co můžeme vrátit do 
ekonomiky, nechť se vrátí. A samozřejmě pak je vždycky po vytřídění a to je poznatek dnešní doby a 
celé Evropy i to, co se vytřídí vždy zůstává velká porce nevytříděného odpadu, který v současné době 
končí na skládkách, v západní Evropě se k tomu momentálně tento zbytkový odpad využívá k výrobě 
energie, jak už elektrické nebo tepla, já se k tomu dostanu ještě v závěru potom. Když se podíváme na 
to, jak je to s tím tříděním odpadů – tady vidíte a to je důležité si uvědomit, že v dnešní době i když 
máme možnosti třídění a vidíte na těch červených sloupečcích, že relativně to třídění stále narůstá 
nicméně celkový odpad – to jsou ty modré sloupečky – tak samozřejmě to meziročně narůstá, tak to je 
ten problém, o kterém hovoříme, že byť v relativních číslech každým rokem vytřídíme více – já se 
k tomu ještě dále dostanu, že například já, když jsem začínal před 8 lety, tak jsme třídili zhruba kolem 
20, 22 % celého komunálního odpadu, v dnešní době už třídíme 33% - řekneme fantastická věc a 
jdeme stále nahoru, ale ten zbytek, těch zbývajících 70% je rok od roku větší, to je to před čím tady 
stojíme a čím musíme se dále zabývat. 
Když bychom se podívali na to, jak třídíme, tak vidíte - tak třeba v oblasti nápojových kartonů, na 
začátku je ta škála rok 2002, v závěru rok 2010, vidíte v plastech – jestliže 2002 tam byly 
4kg/obyvatel/rok, tak nyní už v roce 2010 to je skoro 10 tzn. 5x velký nárůst během 8 let a to další 
grafy, sklo, mám tam taky pro vás připravený papír, který samozřejmě díky ale hospodářské krizi tam 
měl určitou vlnku, zhoupnutí, kdy třeba i v oblasti kovu je vidět, nicméně toto třídění stále vzrůstá, 
lidé více a více třídí. 
Olomoucký kraj v rámci celé ČR si vede neskutečně výborně, dokonce tady vidíte, že v rámci roku 
2011 ze všech krajů Olomoucký kraj dosahoval nejlepších výsledků. Na té svislé stupnici vidíme něco 
přes 70 kg vytříděného odpadu na obyvatele v našem kraji, narozdíl např., já nevím, od 
Karlovarského, kde se nevytřídilo ani 40 kg na obyvatele. Tím chci jenom říct, že my  stále děláme jen 
nové a nové možnosti, jak více a více třídit, jsou takové dva hlavní faktory u třídění – především to 
musíte lidem umožnit tzn. že musí mít dostupné vzdálenosti, sběrové kontejnery, kde můžou třídit 
tento odpad – to za prvé a za druhé samozřejmě musí vědět proč. Osvěta je druhý faktor, který 
rozhoduje u třídění odpadu. Obě tyto složky se snažíme, především jako Olomoucký kraj, naplňovat, 
protože cítíme to, že ten odpad není jenom lokální záležitost, ale má to svoji regionální funkci, 
regionální rozsah, zejména u toho tříděného odpadu se to řeší všechno regionálně, není to o tom, že by 
každé město, každá obec si řešily svoji recyklaci, samo si hospodařilo s vytříděným papírem, ne, dělá 
se to společně potom, proto se o tom bavíme. My každým rokem zhruba vkládáme 5 mil.Kč na další 
prohloubení recyklace, na nákup nových sběrových kontejnerů, odpadových nádob, které dáváme 
zdarma obcím a ty je mohou také dávat na své území. Je to vázáno na to, že také musí být kam to dát 
tyto sběrové nádoby, tzn. že tam ta vazba na tu obec, město je velmi důležitá, aby bylo vůbec kde to 
umístit ty sběrové nádoby. 
Teď se dostáváme už k tomu, co nazýváme integrovaným systémem nakládání s odpady – je to o tom, 
že je to skutečně promyšlený systém, kde na začátku je samozřejmě nějaká ta hromada odpadků, která 
vzniká ať už z domácností, ať už z údržby zeleně nebo z údržby obce apod., samozřejmě odpad se dá 
roztřídit – z leva, když se podíváte, tak to jsou tříděné složky – plast, papír apod. přes bioodpad, se 
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kterým se snažíme také hospodařit a dále ho třídit a když se podíváme směrem dolů, tak přes různé 
logistické a technologické složky se dostáváme k tomu co je koncovka tzn. buď materiálová recyklace 
nebo energetické využití zbytkového odpadu, biologická recyklace nebo samozřejmě to šedé – to je ta 
nejposlednější skládka, to je to, s čím už nelze nijak nakládat. 
Jak Olomoucký kraj, jako jediná regionální instituce, která může s tím něco udělat – jak postupuje? 
My jsme vzhledem k tomu, že ČR se právě zavázala plnit evropské normy a dává to postupně do 
svých zákonů a vládních materiálů, tak jsme se v únoru 2011 poprvé sešli a řekli si, že zhruba do 5 let 
bude zle s odpadem na území Olomouckého kraje a samozřejmě v celé ČR – je to jen otázkou toho, 
kdy to přesně bude a jak na to budeme rychle připraveni. Od února 2011 jsme začali dělat postupně 
přípravné kroky k tomu, aby celý ten systém s nakládání s odpady byl do budoucna realizovatelný tak, 
aby to nedopadlo na obyvatele, hlavně ekonomicky, aby lidově řečeno – čím později to nastartujeme, 
tím samozřejmě by obyvatelstvo mělo dražší odpady, takže čím dříve my se k tomu postavíme, tím 
samozřejmě to bude ekonomicky a sociálně únosnější ten celý systém. 
Následně zhruba v březnu zahájila činnost pracovní skupina, která se zabývala právě propracováním 
celého toho integrovaného systému, připravili jsme také první články do novin, které byly realizovány 
a v srpnu 2011 už bylo vytvořeno Memorandum o společném postupu všech obcí, protože můžete 
dělat ten systém regionální jenom, když ti majitelé toho odpadu, a to je důležité si uvědomit, majitelé 
odpadu jsou obce a města, tzn. po té, co to občan uloží do popelnice, tak se to stává majetkem města, 
obce a ti jsou zodpovědní, co dále s tím odpadem bude. Proto samozřejmě my nemůžeme jako kraj 
realizovat ten systém bez toho aniž bychom byli v dohodě se všemi obcemi a městy, které jsou 
v našem kraji. 
Jenom pro vaši informaci – krátká odbočka – tak, jak my se tím zabýváme v Olomouckém kraji, tak se 
tím zabývají všechny kraje v ČR. 
Dále možná tady vidíte, že došlo k podpisu memoranda v prosinci – již to zmiňoval pan náměstek 
Kulíšek – který byl přítomen za město Přerov a tady vidíte, že se podařilo, aby 13 zástupců měst a 
obcí těch velkých tzn. obcí s rozšířenou působností, aby se sešly na jednom místě, v jednu hodinu – 
považuji to historicky za velký úspěch, že jsme se všichni sešli a došlo k podpisu tohoto memoranda o 
společném postupu, o společné přípravě celého systému. 
Co je cílem? Cílem je samozřejmě, aby ten cíl byl celistvý včetně recyklace, včetně řešení všech těch 
složek i bioodpadu, že i tyto věci do budoucna nebude možné řešit individuálně. V obcích jako jsou 
větší města jako Přerov jsou schopni řešit si vlastní kompostárny apod., ale menší obce to nemají sílu 
řešit individuálně, ale je potřeba se tam spojit a řešit to regionálně. 
Mimo jiné bude tento integrovaný systém řešit také tu koncovku a to je energetické využití odpadů. 
Energetické využití odpadů je samozřejmě to, co veřejnost nejvíce zajímá, je to zejména díky tomu, že 
se tady vžil pojem, který tady byl běžný samozřejmě v minulé době a to je termín spalovny, protože 
odborná literatura nazývá spalovnou pouze takové zařízení, kde dochází k prostému spálení odpadu 
bez jakéhokoliv následného využití, narozdíl od zařízení pro energetické využití odpadů, kde norma 
říká, že takovýto typ zařízení, které využívá jak odpady jako palivo musí dosáhnout minimálně 
určitého procenta využití pro elektrickou energii a teplo. Díky tomu je tato energie nazývána zelenou 
energií, protože samozřejmě je to energie, která nevzniká z fosilních paliv - z těch, které vznikají 
těžbou hnědého uhlí nebo ropy apod., jsou to návratné energie. 
Když se podíváme na Evropu, vidíte západní Evropa – ta zelená kolečka jsou míra využití odpadů na 
výrobu energie v západní Evropě. Když se podíváte střední Evropa, východní Evropa – malé zelené 
body, tzn. že u nás v současné době jsou zhruba tři zařízení, které se mohou nazývat tím zařízením pro 
využití energetického odpadu – je to Brno, Praha a Liberec. Brno v loňském roce – bývala spalovna 
prošla rekonstrukcí a od loňského roku má tedy možnost využívat tuto energii vyrobenou z odpadů. 
Tady je jenom stručně – jaká je v současné době co se týče tepla skladba výroby tepla v ČR – vidíte, 
že převažuje hnědé uhlí, že převažuje zemní plyn, odpady v současné době – to je ten kroužek zhruba 
3%, pouze se teplo vyrábí z odpadů v ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu – vidíte jakou má vizi – 
má vizi, že v letech 2030 až 2050 má postupně docházet k výraznějšímu nárůstu těch alternativních 
zdrojů nebo obnovitelných zdrojů energie jako je mimo jiné i odpady na úkor těch tuhých paliv, které 
v současné době jsou ze 42%. 
Na dalším obrázku – jak to chce Ministerstvo průmyslu a obchodu dosáhnout a Ministerstvo životního 
prostředí – jsou takové 3 hlavní body: zejména energie takto vyrobená bude mít povahu skutečně té 
zelené energie a bude mít povahu těch zelených bonusů tak, jako to znáte u větrných elektráren, 



 10

solárních elektráren a dalších typů alternativních zdrojů energie. Další moment je zvyšování poplatků 
za skládkování – kdo máte možnost trošku se zajímat tím, co je nyní v Poslanecké sněmovně nebo co 
jsou připravované materiály, tak víte, že zákon o odpadech, který je momentálně připraven, tak je 
připraven tak, že po jeho účinnosti dojde k několikanásobnému nárůstu poplatků za skládkování 
respektive za ukládání odpadů na skládky. Pro vaši informaci v současné době se na skládce vybírá 
500 Kč za tunu, postupně s účinností toho nového zákona v tom první roce to bude samozřejmě těch 
500 Kč, ale postupně během zhruba 3 - 5 let tam má dojít k nárůstu až na 1500 Kč tzn. k 
trojnásobnému nárůstu což má být ekonomický stimul k tomu, aby bylo ukončeno skládkování v ČR. 
Podpora formou investičních dotací na takovéto zařízení pro energetické využití počítá také ČR s tím, 
že bude využívat dotace pro investice těchto zařízení. Když se tady nejčastěji hovoří o tom do jaké 
míry tato zařízení mají negativní vliv na životní prostředí – tady je potřeba vidět – žlutě vidíte zhruba 
hodnoty, které jsou u oxidu síry, u oxidu dusíku a oxidu uhlíku – sloupec dva jsou uhelné kotle, 
sloupec tři jsou biomasové kotle, sloupec čtyři jsou kotle spalující kapalná paliva, sloupec pět kotle 
spalující plynná paliva. Tady vidíte to jaký je rozdíl v současné době, zejména nás zajímá oxidy síry 
nejvíce – to jsou ty sloupce druhé v pořadí, jak je to u současných tepláren, jaké mají hodnoty oxidu 
síry, jsou mnohonásobně vyšší hodnoty než mají v současné době ta zařízení pro energetické využití 
odpadů. Proč tomu tak je – dojdu k tomu za chvíli, nicméně tady chci říct, že každé takovéto město, 
které má takové zařízení, tak má podstatně lepší výhodu než stávající klasické teplárny, které jsou na 
území ČR. Ano, dopady na životní prostředí – trocha chemie pro ty, kteří se v tom vyznají – já to 
jenom zestručním – při reakcích toho biologicky rozložitelného odpadu na skládce dochází k reakci, 
která je nahoře popsána, mimo jiné se uvolňuje methan – to je to CH4, ten methan je mnohonásobně 
škodlivější pro skleníkové efekty, proto také celá Evropa se snaží to skládkování snížit tak, aby i tato 
složka methanu nebyla ze skládek dále uvolňována a rušila skleníkový efekt. Na rozdíl od klasické 
reakce, která je při tom spalování, kdy vzniká klasický kysličník uhličitý tak jako je v ovzduší 
přítomen. Energetické využití – tady máte to schéma – já to zestručním – když se podíváte tak jenom 
zhruba ¼  celého toho obrázku je to vlastní hoření nebo to termické zpracování a další zbytek ¾ jsou 
různé stupně filtrací, různé stupně filtrů, absorbérů a na konci ještě soldifikace – to jsou všechno 
složky, které odstraňují jakékoliv možnosti negativního dopadu na životní prostředí při energetickém 
využití odpadů. Někteří z vás měli možnost se zúčastnit exkurze, která byla do Bavorska a tam viděli, 
že skutečně opravdu toto zařízení ze ¾ je tvořeno různými filtry a pouze ¼ je vlastní hoření. Tady 
vidíte zhruba jak to v současné době je v ČR – 73% se skládkuje, 18% se materiálově odpadu využívá 
a jenom 9% se využívá energeticky. V Brně vidíte, kde mají to energetické zařízení je to přesně 
obráceně – 70% se využívá pro výrobu tepla v Brně, jenom 14% se skládkuje. 
Tady teď bylo připraveno několik obrázků, jak to v Brně teď skutečně vypadá, co se týká těch podílů 
dioxinů v tom, co je „kouř“, ale z toho žádný kouř nevychází, tak možná pára, která vychází, co 
obsahuje za dioxiny v jaké míře. Na dalších obrázcích tady vidíte ještě údaje Českého 
hydrometeorologického ústavu za rok 2004, co se týká produkce dioxinů, čím jsou tvořeny tyto 
dioxiny – vidíte 50% je tvořeno teplárnami a elektrárnami, 42% je v železárnách a ocelárnách, stručně 
řečeno. Na dalším obrázku se dostáváme k tomu, co takové řešení do budoucna nabízí pro celý kraj – 
tzn. stabilita odpadového hospodářství na území Olomouckého kraje tzn., že nedostaneme se do 
situace, kdy bude velké napětí z toho – a my to víme i z nedávné doby z některých míst v Evropě, že 
celý systém nakládání s odpady zkolaboval, protože skládky prostě končí – teď je možná dobrá 
příležitost říct, že na území Olomouckého kraje je 14 skládek, některé mají ještě životnost 5 let, 
některé 10 let, některé i 20 let, nicméně žádná nová od roku 1996 nebyla otevřena a nebude. My nyní 
přicházíme k tomu, že a teď jsem řešil nedávno záležitost Litovle, kde samozřejmě stará skládka ze    
70. let průniky do spodních vod,  ohrožení zdrojů pitné vody v Litovelském Pomoraví, kde jsou zdroje 
pitné vody a samozřejmě jenom odtěžení celé té skládky, protože jiná možnost není než to odtěžit, je 
zhruba půl miliardy Kč z veřejných prostředků. A pokud nechce do budoucna a my nemáme jistotu, že 
veškeré ty umělohmotné tanky, ty fólie, které se nyní dávají do spodku pod skládky – my nevíme 
všechny ty chemické reakce, které tam přesně probíhají, ale samozřejmě víme, že tam dochází 
k různým reakcím, že ta fólie nevydrží a do budoucna to znamená, že veškeré ty skládky se budou 
odtěžovat. Garantuji vám, že bude doba, že budeme všechny skládky odtěžovat a budou se využívat 
např. na to, aby se z toho využila energie, protože fosilní paliva také dojdou. 
Integrovaný systém nakládání s odpady také zabezpečí do budoucna případně, že to bude regionální 
věc, že samozřejmě to bude silný partner pro jakékoliv hospodářské subjekty. Pokud bude náhradou za 
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existující zdroj znečištění ovzduší, a to je důležitá poznámka, na 90% takovéto zařízení bude 
realizováno jako náhrada některé stávající teplárny nebo stávajícího tepelného zařízení. V případě 
teplárny by to bylo samozřejmě s využitím pro obyvatelstvo, v případě klasického tepelného 
hospodářství u nějakého většího hospodářského podniku, ale vždycky by to byla rekonstrukce, dojde 
100% ke zlepšení životního prostředí, protože jak už jsem vám ukázal na těch oxidech síry, oxidech 
dusíku a oxidech uhlíku dochází k několikanásobnému snížení těchto hodnot. 
Poslední odrážka říká sociálně ekonomicky environmentálně nejvhodnější řešení s nakládání s odpady 
– o životním prostředí jsem zde hovořil několikrát tzn. negativní dopady skládkování jsem říkal, na 
druhou stranu – energie takto vyrobená nebo energii takto když získáme, tak jednak šetříme fosilní 
paliva – na posledním obrázku mám – kolik tisíc vagónů ročně se ušetří, když se nevyrábí teplo 
v teplárně používající fosilní paliva, ale když se používají skutečně jako palivo odpady – tady to vidíte 
– náhrada fosilních paliv – 60 tis.tun uhlí což je 2300 vagónů by takto se ušetřilo při této výrobě 
energie. Co se týká ovzduší jsem hovořil, když jsem tam měl environmentální, pak jsem tam měl 
sociální tzn. takové to zařízení samozřejmě musí být společensky přijatelné pro tu společnost tzn.tam, 
kde to ta společnost chce, tam to může být, jinak to tam nemůže být. A do třetice ekonomický – 
děláme to proto, aby se nestalo z odpadků to, co se stalo v Neapoli, kdy prostě obyvatelé nebyli 
schopni platit za odpadky, nechávali to normálně na ulici a na druhou stranu nefungoval svoz 
odpadků, protože to už zas nebylo kde dávat – tzn. jedno s druhým je to provázáno, tak abychom se 
nedočkali této situace, tak proto je to potřeba takto řešit – tady jsou ty fotky z Neapole jak to vypadalo. 
Takže já vám zatím takto děkuji za pozornost, pan náměstek i pan primátor mi slíbili, že bude-li 
příležitost někdy v budoucnu, tak jsem připraven tady zorganizovat seminář, na kterém si můžeme i 
během dvou tří hodin odpovědět na všechny otázky, které vás budou do budoucna napadat. 
Jenom, abych řekl jak to v současné době je – chystáme studii proveditelnosti společně se všemi 
městy, ta studie proveditelnosti by měla variantně odpovědět za prvé na lokalitu tzn., která bude 
nejvhodnější  lokalita pro takovéto umístění – evidentní je, že ta lokalita by měla být někde spíše na 
jihu našeho kraje, kde jsou ty aglomerace silnější jako je Olomouc, Přerov, Prostějov. Potom by měla 
odpovědět na způsob investice, rozdíl mezi privátní investicí a investicí z veřejných zdrojů – musíme 
si uvědomit, že je tam velký rozdíl, asi tušíte, že rozdíl když na jednu stranu šetříme finanční 
prostředky naše a bude to privátní investice, ale míra toho, jaký vliv na to společnost bude mít asi 
tušíme a samozřejmě by taky měla variantně odpovědět na ten budoucí provoz. Je rozdíl, jestliže 
provoz dělá veřejný subjekt, který může kontrolovat vstup nebo výstup, a nebo když na druhou stranu 
provoz toho dělá privátní firma, která je nějakým způsobem zase tam ovlivněna svými ziskovými 
mechanismy. Všechno to má své pro a proti, tato studie proveditelnosti má variantně popsat všechno 
to, co jsem řekl, měla by být hotová v pololetí tohoto roku, všichni signatáři memoranda jsou průběžně 
informováni o stavu této studie proveditelnosti v této fázi o nachystaném zadání, následně o výsledku 
a společně se pak dohodneme, jak budeme postupovat dál. 
Čas letí, kdo bude připraven nebude zaskočen, na druhou stranu nemusíme dělat nic, ale dopadne to 
určitě nejen na naše děti, ale už i na nás dopadne to, že bychom se dostali do prekérní situace, co 
s odpady v našem kraji. 
Pane primátore děkuji, jsem připraven když tak na dotazy, případně nabízím i ten větší seminář někdy 
v budoucnu.  
 
Diskuse: 
Mgr. Kulíšek 

− poděkoval panu Horákovi za prezentaci a doplnil to, co zde padlo, že se chystáme uspořádat 
veřejný seminář na toto téma s občany, aby slyšeli některé informace a věděli o nich bez 
ohledu na to, jak studie proveditelnosti dopadne 

− padlo tady, že součástí s nakládání s odpady je i likvidace bioodpadu – všichni si 
uvědomujete, že město Přerov chystá vybudování kompostárny za pomocí státních dotací – 
měli bychom ji vybudovat pravděpodobně v roce 2013 – je to zařízení, které by mělo 
likvidovat ten bioodpad, který by nešel ani třídit, ani spalovat 

 
 
 
RSDr. Nekl 
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− poslední dobou běží v Přerovsku a v různých sdělovacích prostředcích velká diskuse, jestli 
spalovna v Přerově bude nebo nebude 

− chtěl bych jen podpořit slova pana náměstka Horáka s tím, že jsem velmi rád, že bylo přijato 
memorandum jako člen Výboru životního prostředí Poslanecké sněmovny i, který má v gesci 
tyto věci i hospodářského výboru, který má v gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu  

− ta doba se blíží, kdy to řešení bude muset být, podle všeho se připravuje i v rámci EU a 
připravuje se velmi vážené nařízení, kdy do určitého roku bude v Evropě zakázáno ukládat 
odpad do země 

− dneska na to přistoupilo už Německo, Rakousko – kolem Vídně a v Rakousku už končí 
ukládání odpadu do země a dokonce začíná těžba odpadu ze skládek na spalování odpadu 

− je také pravdou, že se připravuje velká novela nebo nový zákon o odpadech, který by měl 
přijít do konce pololetí „na přestřes“ v Poslanecké sněmovně a tam se vážně hovoří o tom, že 
se končí s ukládáním odpadu do země, tam kde se bude ukládat nebo kdyby chtěl někdo 
otevřít skládku, tam půjdou ceny znatelně nahoru, tzn. že i u nás by občané museli počítat 
s tím, že svoz komunálního odpadu se prodraží a pokud to sledujete, tak do třetího čtení šel 
novela zákona o odpadech, kdy městům bude pravděpodobně povoleno, aby regulovala svoz 
nebo nakládání domovního odpadu podle svých potřeb nebo podle skutečných nákladů, ale 
nikoliv v omezených hranicích těch 500 Kč na občana 

− proto na podporu jsem rád, že to memorandum přišlo, že se začíná mluvit o zařízení využití 
energetického odpadu – mělo by být v našem kraji postaveno 

 
Ing. Horák  

− momentálně existuje asi 4 nebo 5 nabídnutých lokalit k realizaci takovéhoto zařízení 
energetického využití odpadu 

− není tajemstvím – z veřejné sféry – město Mohelnice projevilo zájem-samozřejmě si 
vypočítali, že takto vyrobené teplo je podstatně levnější než momentálně, které si vyrábí ze 
zemního plynu; potom jsou dva subjekty výrobního charakteru – jedno je nedaleko od Přerova 
a potom bych uvedl, že Dalkia nabídla své zařízení jako pro ně zajímavou věc, protože zelená 
energie je zelená energie a znamenalo by to tady pro dodávku obyvatelstva tady určitou jistotu 
v tom, že po dobu deseti nebo patnácti let by měli určitou stabilní cenu za teplo 

 
Mgr. Grambličková 

− pokud se chystá seminář tady v Přerově, o který by byl určitě velký zájem – domnívám se, že 
by přišlo mnoho občanů, protože problematika ZEVO, je skutečně pro Přerov docela zásadní 

− jestliže občan svým odpadem vyrobí jakousi energetickou hodnotu pro toto zařízení – ZEVO – 
mělo by to být pro občana motivační, tzn. že jestli teď občan platí za to, že jeho odpad se 
ukládá na skládku, v tomto případě by to mělo být spíše obráceně – občan by nemusel platit za 
využití skládky, protože on vlastně dodává tomu zařízení nějakou tu energetickou hodnotu 

− pokud by se měl tedy seminář v Přerově uskutečnit, bylo by dobré použít i možnost 
ekonomické výhody pro občany – je to možná předčasné dělat ekonomické závěry, ale myslím 
si, že by peníze byly dostatečně motivační 

 
Mgr. Puchalský 

− děkuji panu náměstkovi Horákovi, že přijal pozvání a provedl jakousi obecnou osvětu, 
nicméně rád bych apeloval na pana primátora především, aby byl tak laskavý a vývoj, který 
souvisí s průběhem studie proveditelnosti pravidelně sděloval veřejnosti, protože v momentu, 
kdy se v mediích objevila informace spalovny, tak veřejnost na to reagovala naprosto 
negativně a oprávněně, protože nemá informace 

− občané skutečně potřebují informace, které vylučují jakékoliv další ohrožení životního 
prostředí ve městě a na opak jeho zlepšení 

− na straně představitelů Rady města došlo k velikému mlčení 
− a byl bych hrozně rád, aby na každém zastupitelstvu minimálně jsme dostali dílčí zprávu o 

tom, jak probíhá studie proveditelnosti a dílčí záměry a aby ty věci byly publikovány 
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Mgr. Kulíšek 
− zastupitelstvo schválilo přistoupení k memorandu, takže nemáte, pane Puchalský, pravdu, že 

jsme o tom neinformovali 
− další informace zastupitelstvu byla ta, že jsme memorandum podepsali a to jsme občanům 

řekli 
− nyní se zpracovává studie proveditelnosti a my na to reagujeme tím, že jsme přizvali kolegy 

z OL kraje, aby zde referovali o situaci, že se chystá studie proveditelnosti – ta se bude 
zadávat a já říkám, že budeme svolávat seminář s občany, abychom informovali průběžně, jak 
se postupuje 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− pane Puchalský – samozřejmě nemáte pravdu a zase říkáte nepravdy 
− za 1. – my když jsme projednávali s panem Horákem záležitosti ZEVO ne spalovny, tak jsme 

žádali o informovanost občanů – bylo nám řečeno, aby město Přerov prozatím neinformovalo 
veřejnost, ať je jednotná informace v rámci OL kraje; OL kraj bude ten, který bude informovat 
o záležitosti s nakládáním s odpady a o řešení tzv. ZEVO 

− protože tady začala vznikat určitá fáma, tak jsem požádal Ing. Horáka, aby zintenzivnil osvětu 
k tomuto ZEVu 

− dohodli jsme se, že budeme pravidelně podávat informace jak na zastupitelstvu, na webových 
stránkách budou aktuální informace a že budeme do každých Přerovských listů, taktéž dávat 
aktuální informace k ZEVu – dokonce pan Horák nám to nabízel – dávat pravidelné informace 
o nakládání s odpady, které řeší OL kraj 

 
Ing. Symerský 

− já bych taky chtěl poděkovat panu náměstku Horákovi za informace, které jsme slyšeli 
− jak jsme slyšeli, máme vytypované lokality pro spalovnu odpadů za účelem jejich 

energetického využití,  
− máme v kraji také vytypované lokality pro ukládání zbytkového popela, který zůstane po 

spálení – zůstane v kraji nebo ho vyvezeme pryč z kraje? 
− Když jsme byli ve vídeňské spalovně odpadů pro energetické využití, tak Rakušáci si ten 

odpad u sebe neukládají, ale vyvážejí ho do Německa,proto bych chtěl tuto informaci 
− pak k té terminologii – i v tom několikastránkovém materiálu, který jsme dostali k dispozici 

jsou odstavečky nazývány např. „Umístění spalovny v regionu“... takže je to jen slovíčkaření 
 
Ing. Ochmanová 

− jedná se ne o spalovnu nebezpečných odpadů, ale o spalovnu komunálních odpadů 
− zbytek, který tam zůstává po spálení ve všech zařízení pro energetické využití 
− upozornila bych vás, že v Brně se spalovna jmenuje Spalovna i v obchodním rejstříku je 

zapsána Spalovna a komunální odpady Brno a nikomu to tam nevadí 
− všechna tato zařízení, která v republice jsou, což je Brno, Praha a Liberec – struska, která 

z toho vypadává je ostatní odpad, protože tam nebezpečné odpady nepřichází a řada z těchto 
se dá na určité využití certifikovat 

− počítáme, že ve studii proveditelnosti předvedeme i rozbory těchto popelů, takže opravdu 
nejsou nebezpečné – buďto se dají využívat na specifické účely a nebo se dají ukládat na 
skládky 

 
Mgr. Netopilová 

− mám přátelskou připomínku – ta připomínka je o tom, že se domnívám, že se o každé takové 
závažné věci jako je třeba tato spalovna by měla být provedená nějaká informační kampaň, že 
kdyby těch informací byl dostatek, tak určitě v Přerově nevznikne iniciativa, nebudou vznikat 
fámy a byla bych pro, aby Rada města byla uvážlivější a trošku myslela dopředu 
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Mgr. Kulíšek 
− paní Netopilová, teď jsem vám vůbec nerozuměl, protože fáma vznikla někde, někdo ji 

vytvořil a někdo ji pustil 
− tak jak se my dozvídáme informace, tak je předáváme, proto je tady dnes pan Horák a paní 

Ochmanová, abychom vám ty informace předali 
− k dnešnímu dni nic jiného nevíme, na radě jsme nic jiného neprojednávali, než to, co schválilo 

zastupitelstvo 
− další informace jak budou, tak vás budeme informovat na seminářích, na zastupitelstvech 

 
Mgr. Puchalský  

− mám právo ze zákona vystoupit a jestli mě omezuje Jednací řád zastupitelstva jako naprosto 
podzákonná norma, tak to nehodlám respektovat 

− respektuji zákon o obcích, mám právo vystoupit a říct panu Lajtochovi, že každý názor, který 
je jiný než jeho je lživý... 

 
Vystoupení Mgr. Puchalského bylo přerušeno předsedajícím Mgr. Kulíškem. 
 
Ing. Horák 

− mohu potvrdit, že panu primátorovi nebo komukoliv jinému na území OL kraje můžeme 
poskytnout informace – snažíme se o to, v loňském roce jsme měli několik článků, dokonce 
zaplacené inzerce, nicméně zacházíme s veřejnými prostředky a je to o tom, kolik 
Zastupitelstvo Olomouckého kraje je ochotno schválit finančních prostředků na nějakou 
osvětovou nebo mediální kampaň – každý inzerát něco stojí, my na tento rok máme nějaké 
finanční prostředky uvolněné na podpůrnou osvětovou kampaň, ale myslím si, že nejlepší je 
nějaký seminář 

 
Mgr. Kulíšek 

− uzavírám tento bod jednání 
− já bych jenom podotkl, že na začátku zastupitelstva si povídáme o slušném chování a o 

nějakém kodexu zastupitele a nejsme někteří schopni ani respektovat Jednací řád 
zastupitelstva, tak je to smutné 

 
PŘESTÁVKA: 14.40 – 14.45 hodin 

 
 
4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI  
 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek  primátora Michal Zácha, DiS.. 

 

389/10/4/2012 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný  převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 3751/1 v 
k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města Přerova,  části pozemku  p.č. 3751/1,  ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 25 m2 v  k.ú. Přerov. 
 
Diskuse: 
Mgr. Netopilová 

− já bych se ráda zeptala na konkrétní důvod, mě to připomíná situaci v Čekyni, kterou jsme 
několikrát řešili, připadá mi to naprosto malé a malicherné 
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p. Zácha, DiS. 
− manželé Váhalovi uvedli, že to chtějí, aby to sloužilo za účelem skladování dříví, je to 

v současné době veřejná plocha, je to tam u garáží, takže po konzultaci v orgánech města 
vzešlo rozhodnutí, že je to nevhodné využití toho pozemku 

 
p. Mlčák 

− chtěl jsem se dotázat, co město zvažuje na tomto prostoru provést, co se tam bude investovat 
 
Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

− přímo na místě byli kolegové z koordinační skupiny, 
− pozemek je v podstatě vstupem na dva pozemky, v zadu v těch objektech jsou branky, přes ten 

pozemek se jde do jedné i do druhé zahrady 
− koordinační skupinu k tomu vedlo asi to, aby byla zachována nějaká spravedlnost 

 
Hlasování: 23 pro, 7 proti, 3 se zdrželi 

 

390/10/4/2012 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný  převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 263 a p.č. 264 
v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. neschvaluje -  záměr statutárního města Přerova  
 

– úplatný převod nemovitých  věcí, pozemků p.č. 263, ostatní plocha, o výměře 294 m2, a  p.č. 
264, ostatní plocha, o výměře  14799 m2  vše v k.ú. Čekyně do vlastnictví statutárního města 
Přerova. 

 
– bezúplatný převod nemovitých  věcí, pozemků p.č. 263, ostatní plocha, o výměře 294 m2, a  
p.č. 264, ostatní plocha, o výměře  14799 m2  vše v k.ú. Čekyně do vlastnictví statutárního 
města Přerova. 

 
2. schvaluje vzdání se předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 o územním plánování 

a  stavebním řádu (stavební zákon),  k pozemku  p.č. 264, ostatní  plocha, o  výměře 14799 m2  
v  k.ú. Čekyně. 

 
Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval 

 

391/10/4/2012 Bezúplatný převod pozemků pod silnicí II. třídy z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 4973 a 
p.č. 6030/2 v k.ú. Přerov, označených v geometrickém plánu č. 5339-82/2011 ze dne 7.4.2011 jako 
pozemek p.č. 4973/13 (ostatní plocha – silnice) o výměře 10158 m2 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 
7164/29 (ostatní plocha – silnice) o výměře 8 m2 v k.ú. Přerov a částí pozemků p.č. 4961, p.č. 4963 a 
p.č. 4977 v k.ú. Přerov, označených v geometrickém plánu č. 5338-81/2011 ze dne 7.4.2011 jako 
pozemek p.č. 4961/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 3387 m2 v k.ú. Přerov,                
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 1119/40a, Olomouc – Hodolany. 
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Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.6.2012 

Hlasování: 33 pro 

 

392/10/4/2012 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 410/2, p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 410/6, p.č. 
412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, které jsou na těchto 
pozemcích postaveny  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 424/17/3/2008 ze 17. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8.9.2008, ve znění usnesení č. 177/6/3/2011 z 6. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20.6.2011, kterým Zastupitelstvo města Přerova 
schválilo úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 410/2, p.č. 410/3, p.č. 410/4, p.č. 410/5, p.č. 
410/6, p.č. 412/7 a p.č. 412/8 v k.ú. Přerov a garáží bez čp/če, které jsou na těchto pozemcích 
postaveny, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví žadatelů, tak, že se text: 
  
„pozemek p.č. 410/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a budova bez čp/če, garáž na pozemku p.č. 
410/2, vše v k.ú. Přerov – J.R. za kupní cenu ve výši 45.960,- Kč" 
 
nahrazuje textem: 
 
„pozemek p.č. 410/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a budova bez čp/če, garáž na pozemku  p.č. 
410/2, vše v k.ú. Přerov – Z.R. za kupní cenu ve výši 45.960,- Kč“. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.3.2012 

 
Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval 

 

393/10/4/2012 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 22 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku 
p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném 
znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 
v platném znění 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 22 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/12, 11, 10) a spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, š.p. 2549, pozemku p.č. 5738/11 o výměře 
561 m², zastavěná plocha a nádvoří, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z 
vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny 
ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 
zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou 
uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. 
 
Hlasování: 33 pro 
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394/10/4/2012 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2542/6 v objektu k 
bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 2544, příslušném pro část obce Přerov 
I – Město na pozemku p.č. 5745/15 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 
72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 250/7/3/2011, schválené      
na 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 5.9.2011, kterým  
 
"schválilo úplatný převod 23 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 2544, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5745/15, v k.ú. Přerov (Jižní 
čtvrť IV/10, 11, 12) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2542, č.p. 
2543, č.p. 2544 a pozemku p.č. 5745/15, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 
převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců 
těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace 
prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném 
znění. Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této předlohy" 
 
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2542/6, kdy se 
původní znění přílohy: 
 
jednotka  nájemce velikost podílu cena jednotky 

-A/ ve výši 30% 
-B/ ve výši 45% 

Cena 
pozemku ve 
výši 30% 

Hodnota 
oprav přísl. 
k jednotce 

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

2542/6 2+1 Š.F. 6014/159193 196.572 Kč 
294.858 Kč 

17.016 Kč 46.798 Kč 260.386 Kč 
358.672 Kč 

 
nahrazuje zněním: 
 

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

Cena 
pozemku ve 
výši 30% 

Hodnota 
oprav přísl. 
k jednotce 

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

2542/6 2+1 Š.J. 6014/159193 196.572 Kč 
294.858 Kč 

17.016 Kč 46.798 Kč 260.386 Kč 
358.672 Kč 

 
V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2542/6 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění. 
 
Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval 

 

395/10/4/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 2543/2 v objektu k bydlení č.p. 
2542, č.p. 2543, č.p. 2544, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5745/15 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku na prodloužení 
termínu pro úhradu kupní ceny 

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. 2543/2 v objektu 
k bydlení č.p. 2542, č.p. 2543, č.p. 2544, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
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5745/15 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/10, 11, 12), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 7286/159193 za cenu ve výši 30 % 
znaleckého posudku, tj. 236.310,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 5745/15 
v k.ú. Přerov ve výši 7286/159193 za cenu 20.615,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované 
opravy v objektu k bydlení ve výši 56.696,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 313.621,- 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 B.N. z původního termínu do 8.1.2012 na nový termín do 16.2.2012. 
 
Diskuse: 
Ing. Symerský 

− v tomto materiálu je uvedeno v důvodové zprávě, že žádost se zdůvodněním prodloužení 
termínu splatnosti je doložena v příloze, ale přílohu nenašel  

 
p. Zácha, DiS. 

− pane zastupiteli máte pravdu, já se za to hluboce omlouvám, stala se chyba, pokud to budete 
požadovat, tak vám žádost zašleme v kopii 

 
Ing. Symerský 

− stačí mi, jak mi to bylo vysvětleno – pan Zácha říkal, že je to z důvodu hypotečního úvěru 
 
Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi 

 

396/10/4/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
úplatný převod bytové jednotky č. 2532/5 v objektu k bydlení č.p. 
2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533, příslušném k části obce Přerov I – 
Město, na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku na 
prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny 

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. 2532/5 v objektu 
k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, p.č. 2533, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2, 4, 6, 8), včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 5522/132855 za cenu ve výši 30 % 
znaleckého posudku, tj. 176.845,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 4170/2 
v k.ú. Přerov ve výši 5522/132855 za cenu 19.589,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované 
opravy v objektu k bydlení ve výši 19.521,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 215.955,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v 
platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do 
vlastnictví nájemkyně, paní V.P. z původního termínu do 25.12.2011 na nový termín do 20.2.2012. 
 
Diskuse: 
Ing. Pospíšilová 

− opět jsme nedostali to zdůvodnění 
 
p. Zácha, DiS. 

− znovu omluva, příště se polepšíme i s kolegy z odboru, samozřejmě vám tuto žádost zašleme 
všem písemně 

 
Ing. Symerský 

− v důvodové zprávě se dočetl, že částka je splatná v termínu do 25.12.2012, tak je vůbec 
potřeba prodlužovat termín na 20.2.2012? 
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p. Zácha, DiS. 
− co se týká termínů, respektuje to, co zaznělo z hypoteční banky 

 
Mgr. Kulíšek 

− tady je ještě připomínka, že je chyba v textu v důvodové zprávě, ale usnesení je správně 
 
Hlasování: 28 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval 

 

397/10/4/2012 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova části 
pozemku p.č.  5733/8 v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5733/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře cca 60 m2, v 
k.ú.Přerov, z vlastnictví SENSUS s.r.o., se sídlem Kojetínská 17, Přerov, IČ 476695535, do vlastnictví 
statutárního města Přerova. 
Na prodej části pozemku p.č. 5733/8, v k.ú. Přerov, bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 
Kupní smlouva bude uzavřena, za podmínky zajištění finančních prostředků, po výstavbě parkoviště, 
do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a 
znaleckého posudku. Převod bude uskutečněn za cenu v místě a čase obvyklou. Veškeré náklady 
spojené s převodem uhradí statutární město Přerov. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.3.2012 

Diskuse: 
p. Mlčák 

− zajímalo by mě, jaká je tam stávající cena toho pozemku? 
 
p. Zácha, DiS. 

− my ji teď neznáme tu cen, takže podle znaleckého posudku, podle katastrální mapy to lze 
zjistit a můžu vám tu odpověď zaslat písemně 

 
Ing. Machát 

− materiál byl projednáván na Finančním výboru, který ho doporučil ke schválení 
 
Hlasování: 27 pro, 1 se zdržel, 5 nehlasovalo 

 

398/10/4/2012 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
pozemků pro stavbu cyklostezky na ul. Želátovská 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
I mění své  usnesení č. 79/4/3/2011 z  4.  zasedání Zastupitelstva města Přerova  konaného dne  
14.2. 2011,  a to tak, že usnesení Zastupitelstva města Přerova  č. 79/4/3/2011 nově zní: 
 
" Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje za podmínky finančního krytí                
v rozpočtu města: 
 
1. úplatný převod části pozemku p.č.5215/31 o výměře cca 145 m2 a části pozemku p.č. 5215/28 o 
výměře cca 232 m2 vše v k.ú. Přerov, ze spoluvlastnictví M.H., V.L., RNDr. H.A., každá k id. 1/3 
spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě obvyklou 
650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery).  
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2. úplatný převod pozemku p.č. 5207/46 ostatní plocha o výměře cca 104 m2 v k.ú. Přerov, ze  
spoluvlastnictví  M.K. a Z.K., každý k id. ½ spoluvlastnického podílu, do vlastnictví statutárního 
města Přerov za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku č. 2/11 pana 
Jiřího Pazdery). 
 
3. úplatný převod části pozemku p.č. 5215/35 v k.ú. Přerov o výměře cca 355 m2 z vlastnictví K.V. do 
vlastnictví statutárního města Přerova za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 (dle znaleckého 
posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery). 
 
4. úplatný převod  pozemků p.č. 5215/5 ostatní plocha o výměře 4365 m2, p.č. 5215/10 orná půda o 
výměře 179 m2, p.č. 5215/29 orná půda o výměře  971 m2,  p.č. 5215/30 ostatní plocha o výměře  
98 m2 p.č.5207/73 ostatní plocha o výměře 849 m2 vše v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví M.K., J.K., 
J.Š., každy k id. 1/3 spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova , za cenu  
dohodnutou kupní cenu  150, Kč/m2, celková  kupní cena činí za 6462 m2  - 969 300,- Kč. 
Statutární město Přerov uhradí náklady spojené s převodem, tj. poplatky  a daň z převodu 
nemovitostí. 
 
5. úplatný převod části pozemku p.č. 5217 orná půda o výměře cca 465 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
Š.W.do vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle 
znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery). 
 
6. úplatný převod části pozemku p.č. 5215/34 o výměře cca 313 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví J.Š. do 
vlastnictví statutárního města Přerova , za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého 
posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery). 
 
7. úplatný převod části pozemku p.č.5215/8 o výměře 220 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví Z.S.             
do vlastnictví statutárního města Přerova , za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle 
znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery) 
 
 Mimo převod dle bodu 4. usnesení  bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o 
budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne doručení 
výzvy k uzavření kupní smlouvy budoucím prodávajícím budoucím kupujícím, po vyhotovení 
geometrického plánu na zaměření převáděných částí pozemků dotčených stavbou cyklostezky na ul. 
Želatovská." 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2012 

 
II mění své  usnesení č. 80/4/3/2011 z  4.  zasedání Zastupitelstva města Přerova  konaného dne  
14.2. 2011,   a to tak, že usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 80/4/3/2011 nově zní: 
 
" Zastupitelstvo  města Přerova po projednání  schvaluje za podmínky finančního krytí              
v rozpočtu města 
 
1.  úplatný převod části pozemku p.č. 5215/36 o výměře cca 173 m2 v k.ú. Přerov z podílového 
spoluvlastnictví společnosti AGENTURA H+N,v.o.s. se sídlem Komunardů 442/16, Praha 7, IČ: 
41192826 a  paní Ing. L.U. každý spoluvlastníkem id.½ , do vlastnictví statutárního města Přerova za 
cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery). 
 
Nejprve bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva 
bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy budoucím 
prodávajícím budoucím kupujícím, po vyhotovení geometrického plánu na zaměření převáděné části 
pozemku dotčené stavbou cyklostezky na ul. Želatovská, za podmínky finančního krytí v rozpočtu 
města. 
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2. neschvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5207/76 ostatní plocha o výměře 1065 m2 a pozemku p.č. 
5207/86 ostatní plocha o výměře 1 m2 , oba v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví společností 
AGENTURA H+N,v.o.s., se sídlem Komunardů 442/16, Praha 7, IČ: 41192826 a KAPPEL,a.s., se 
sídlem Ohradní 1424/2b, Praha 4, Michle, IČ: 61860361, každý vlastníkem id.½ spoluvlastnického 
podílu, do vlastnictví statutárního města Přerova." 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2012 

 
Diskuse: 
p. Laga 

− chtěl bych se zeptat, jaká bude využitelnost těch 6000 m², které skoro vůbec nepotřebujeme, 
protože jak jsem se dočetl, je tam něco jiného – je tam zeleň a potom bych se chtěl zeptat na tu 
cenu, protože jsou to sousední pozemky a za jedny platíme 650,-Kč a za druhé platíme 150,-
Kč – oboje je odhad pana Pazdery 

− jak to teda vychází – jak k tomu odhadu přišel, když jsou to sousední pozemky 
 
p. Zácha, DiS. 

− pozemky pod cyklostezkou – cena byla stanovena na 650,-Kč/m², ze začátku byla komunikace 
s Koblihovýma složitá – toto je kompromis našeho jednání 

− jednání se zbývajícími dvěma vlastníky, kteří nám tu výstavbu blokují, nejsou zrovna 
jednoduchá 

− vedení města a odbor majetku dělají všecko pro to, abychom mohli cyklostezku dostavět v co 
nejkratším možném termínu 

 
Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

− chtěl bych opravit, že 150,-Kč není cena dle znaleckého posudku, ta je stanovena dohodou, jak 
vyplývá z bodu 4 návrhu usnesení 

− 650,-Kč je cena za pozemek, který je určen pro výstavbu cyklostezky, zbytek je tedy dohoda a 
jedná se o pozemky, které tvoří veřejné prostranství, kolem zastavěných domů, takže je 
vhodné, aby město takové pozemky vlastnilo 

 
Mgr. Grambličková 

− myslím si, že toto je docela vhodný kompromis už tím, že se došlo na cenu 150,-Kč, i když na 
tu cyklostezku to bude podstatně menší část v m², to jsem z toho nevyčetla 

− je to něco, co je určitým precedentem, protože takových veřejných prostranství, které jsou ve 
vlastnictví soukromých osob máme v Přerově víc, ale vlastně nás ti vlastníci k tomu dotlačili 
tím, že chceme dostavět cyklostezku 

− ale chtěla bych rozlišit, kolik těch m² z toho je na cyklostezku 
 
p. Zácha, DiS. 

− je to kompromis toho jednání s K., paní Š., pozemky na Kabelíkové ul. jsou vyřešeny částečně 
− finančně to bylo zhruba za 212-220 tis. Kč – za pozemky pod cyklostezkou 

 
Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

− je to 327 m – v důvodové zprávě je to uvedeno 
 
p. Laga 

− je to velice dobrá zpráva pro občany, protože v Henčlově, že může po městu žádat za 150 Kč, 
aby město vykoupilo pozemky pod cestami, pod chodníky, pod veřejnými prostranstvími 

 
Hlasování: 30 pro, 2 nehlasovali 
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399/10/4/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
příprava záměru úplatného převodu nebytových prostor v objektech k 
bydlení a doprodej bytových jednotek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje přípravu záměru prodeje nebytových prostor v objektech k bydlení u kterých byl 

schválen úplatný převod, popř. záměr úplatného převodu bytových jednotek do vlastnictví 
nájemců ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění následovně: 

 
1. Zpracování analýzy nákladů a výnosů spojených s vlastnictvím nebytových prostor v 
uvedených objektech k bydlení, jejíž součástí bude doporučení prodeje nebytových prostor, jejichž 
další vlastnictví je pro statutární město Přerov nehospodárné. 
 
2. Předložení záměru prodeje vybraných nebytových prostor v uvedených objektech k bydlení k 
projednání v orgánech obce. 
 
2. vydává vnitřní předpis č. …/2012, kterým se upravuje znění vnitřní směrnice č. 1/98 „Zásady 

realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.“, v platném znění a 
znění 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 ve znění dle přílohy č. 
1. 

 
3. souhlasí s realizací doprodeje bytových jednotek, které byly určeny k prodeji dle vnitřní 

směrnice 1/98, a které jsou stále ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
 
Diskuse: 
Mgr. Grambličková 

− před časem se velice snažila, aby město zůstalo vlastníkem nebytových prostor, i když 
finančně to pro město nebude žádná velká výhoda 

− tím, že vlastníme nebytové prostory, tak máme jedinou možnost, jak si můžeme trochu 
regulovat to, co v těch nebytových prostorách město chce mít, protože 

− tím, že město je schopno nabídnout přiměřený nájem např. pro služby jako obuvnictví, apod., 
tak takovéto služby ve městě udržíme 

− pokud město nebude vlastníkem žádných nebytových prostor, může se stát, že bude město 
zahlceno prodejci levného zboží, druhořadého zboží a budou chybět právě ty některé drobné 
opravny 

− chápu, že materiál je pouze nějakým záměrem ,a že možná některé ty nebytové prostory městu 
ještě zůstanou, zájem o nebytové prostory je 

− chtěla bych poprosit, abychom hlasovali samostatně o bodech, které se týkají nebytových 
prostor, tzn. body 1. a 2. a samostatně o bodu 3., který se týká bytů 

 
p. Hlavinka 

− naprosto souhlasím s paní Grambličkovou, nepředpokládám, že by se prodávaly nebytové 
prostory tam, kde se domníváme, že by město mělo ovlivňovat to, co se v těchto prostorech 
bude prodávat 

 
Ing. Pospíšilová 

− nelíbí se mi tam návrh, že by se to nepřevádělo do městského fondu bydlení – proč to nemůže 
být v tomto fondu, kde to opravdu můžeme použít na opravy bytů, které jsou ve vlastnictví 
města 

− proč jsme nedostali seznam případně nabízených nebytových prostor k prodeji? 
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p. Zácha, DiS. 
− toto je pro mě startovací čára, pokud se domluvíme, tak schválíme záměr, na odboru majetku 

začnou zpracovávat finanční analýzu, kterou předložíme do orgánu obce a podle toho 
vybereme, který nebytový prostor se prodá a který ne 

− nájemci musí dostat nabídku na odkup jako první,uvidíme jak zareagují, jaký bude zájem a za 
jakou cenu a zase to bude na orgánu obce – rozhodnout, jestli takové nebytové prostory 
odprodat – ano či ne – ale to všechno jsou kroky, které budou následovat 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− odpověděl na dotaz paní Pospíšilové – na radě jsme se domluvili, že zatím to nebudeme nějak 
specifikovat, nicméně získané finanční prostředky by neměly jít do provozu, ale na investice, 
aby to nebylo jen na bydlení, ale může to být i na komunikace, infrastrukturu apod., že 
vytvoříme speciální podúčet tak, aby se tam transparentně finance držely, a které budou 
následně zastupitelstvem použity právě pro nové investiční akce  

 
Ing. Pospíšilová - technická 

− co si představit pod pojmem z důvodové zprávy: ...současně je navrženo finanční prostředky 
z prodeje těchto nemovitostí nepřevádět do městského fondu bydlení, ale ponechat je jako 
příjem města „s volnější možností zapojení do rozpočtu města“ 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− to bylo obecně řečeno, nicméně chceme vytvořit účelový fond nebo podúčet, kde ty 
prostředky půjdou 

− jestli záměr bude odsouhlasen, tak bude následně předložen návrh, jak se s těmi prostředky 
bude zacházet 

 
Mgr. Kulíšek 

− uzavírám rozpravu a budeme nyní hlasovat podle návrhu 
− já jsem uzavřel, pane Porč, rozpravu – vy jste měl možnost celou dobu se přihlásit, já jsem 

uzavřel rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak navrhla paní Grambličková 
− požádal o klid – já jsem uzavřel rozpravu, nikdo se nehlásil, nikdo mně neupozornil, že se 

někdo hlásí – pane Porč, jindy, když chcete, tak tu stojíte u mikrofonu už půl hodiny předem 
− mě už to připadá, že tu děláte věci, abyste nás záměrně diskreditovali a vyváděli z míry 
− já jsem uzavřel rozpravu a na to, vy jste stoupl a zvedl ruku 
− prosím vás, pane Daněk, můžete mi říct, jak to bylo? 

 
p. Daněk – vedoucí odd. organizačního Kanceláře primátora 

− ano, pan Porč se včas hlásil 
 
Mgr. Kulíšek 

− je potřeba mi říct, že jste se hlásil, pane Porč 
− otevírám znovu rozpravu, máte možnost, pane Porč 

 
Občan – p. Porč 

− kdyby ten mikrofon byl blíž, bylo by to lepší a nebylo by to na závadu, už minule jsem to říkal 
− Občanské sdružení přerovské byty obecně je už proti dalšímu rozprodeji bytů, protože město 

pro své občany byty potřebuje 
− Odborníci odhadují tak 6-8% z celkového počtu obyvatel, aby zůstalo bytů, u nás je to 2700 – 

3600 bytů, my už jsme někde na 3,3% řádově z 1500 byty 
− teď se nám při tom prodeji sbíhají 2 směrnice – 1/98 a 25/2007 – podle zákona o vlastnictví 

bytů se byty prodávají tím způsobem – první půlrok je jasná nabídka stávajícímu nájemci, 
další rok po uplynutí půlroční lhůty se může byt nabídnout další osobě, pokud by se v aukci 
dosáhla nějaká cen, tak stávající nájemce musí zaplatit cenu dosaženou v aukci – v tom 
vznikají problémy 
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− je potřeba to upřesnit – někde se hovoří o 60%, někde se hovoří o znění zákona tzn. cenou 
dosaženou v aukci 

− v září jsme tu hovořili o bytu na nám. E.Beneše 13 – pan O. – je to stávající nájemce (získaný 
výměnou bytu nebo podle § 706 Občanského zákoníku) a můžu vám sdělit, že tento byt byl 
prodaný ne za účelem bydlení toho původního, ale za účelem tedy kšeftu, protože pan O. tento 
byt už prodal a už to bylo dokonce i v realitce, takže už to bude mít dokonce třetího nájemce 

 
p. Zácha, DiS. 

− na úvod pana Porče – nejedná se o rozprodej, ale o doprodej bytových jednotek, které byly 
v té první vlně 

− jsme tam spoluvlastníky a mnohdy to těm společenstvím vlastníků komplikujeme, že jim 
neručíme na úvěry atd., takže je to snaha o doprodeje bytů, které byly v té první vlně 

− co se týká těch vnitřních předpisů, tak a to víte, pane Porči, že máte u mě dveře otevřené, 
můžeme to rozdiskutovat a popřípadě přijít s nějakými návrhy na změnu 

 
Mgr. Puchalský - technická 

− pane náměstku, domnívám se, že řídíte zastupitelstvo v rozporu se zákonem o obcích, protože 
zastupitelstvo je orgán veřejný, veřejnost má právo vystoupit a říci svůj názor, vy nejste 
oprávněn se zaštiťovat jednacím řádem a už vůbec ne tím, že jste neviděl 

− očekával jsem, že až vystoupí pan Daněk, že se slušně panu Porčovi omluvíte a ne, že ho 
budete kárat 

− já mám téměř vaše dnešní jednání téměř za „šikanózní“  
 
Mgr. Kulíšek 

− nemáte pravdu pane Puchalský, protože já bych se panu Porčovi určitě omluvil, dal jsem vám 
technickou a opět to technická nebyla 

− zrovna vy, který nerespektujete vůbec Jednací řád zastupitelstva, tak od vás to sedí, co jste teď 
řekl 

 
Hlasování o boden 1) a 2): 21 pro, 1 proti, 6 se zdrželo, 5 nehlasovalo 
Hlasování o bodu 3:  18 pro, 4 proti, 4 se zdrželo 

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

 

400/10/5/2012 Obecně závazná vyhláška č.../2012, kterou se zrušuje Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo 
lokálního herního systému  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č…./2012, 
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, 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: 29.2.2012 

 
Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 3 nehlasovali 
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401/10/5/2012 Prominutí pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení    
v celkové výši 212 122,00 Kč, tj. 4/5 z pohledávky ve výši 265 153,00 Kč za paní J.M., vzniklého z 
důvodu prodlení s úhradou nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 11, v domě 
č.p. 1828, ulice Kojetínská č.or. 26, v Přerově. Pohledávka statutárního města Přerova na poplatku z 
prodlení za pozdní platby nájemného činí 128 698,00 Kč a pohledávka Domovní správy města Přerova 
na poplatku z prodlení za prodlení se zaplacením úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu činí 
136 455,00 Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 6.3.2012 

Diskuse: 
Ing. Machát 

− předložený materiál byl projednáván Finančním výborem, který doporučil zastupitelstvu 
schválit usnesení 

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

 

402/10/5/2012 Rozpočtové opatření č. 18 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy. 
 
Diskuse: 
Ing. Machát 

− opět předložený materiál byl projednáván Finančním výborem, který doporučil zastupitelstvu 
schválit usnesení 

 
Hlasování: 30 pro, 3 nehlasovali 

 

403/10/5/2012 Rozpočtové opatření č. 1 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazného 
ukazatele dle přílohy č. 2. 
 
Diskuse: 
Ing. Machát 

− opět předložený materiál byl projednáván Finančním výborem, který doporučil zastupitelstvu 
schválit usnesení 

 
 
 
RSDr. Nekl 

− s předloženým rozpočtovým opatřením souhlasím, ale požádal, abychom v materiálech 
používali srozumitelné české výrazy 

 
Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasovali 

 

404/10/5/2012 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazného 
ukazatele dle přílohy č. 2. 
 
Diskuse: 
p. Jandová 

− chtěla bych se zeptat kompetentní osoby, pravděpodobně pana náměstka Kulíška – částka 500 
tis. na zhotovení projektové dokumentace – přemístění radnice na Horní náměstí 

− jestli tedy víme, co bude s domy na západní straně T.G.M., zaplatíme půl milionu za 
projektovou dokumentaci na úpravy domů tady, kde teď sedíme? 

− chtěla bych vědět, přesný scénář toho, co se bude dít na západní straně náměstí T.G.M., jak to 
bude vypadat s těmi domy, jestli už máme kupce nebo co bude přesně dál, protože mi přijde 
předčasné vyhotovovat projektovou dokumentaci na tyto prostory, když ještě nevím, co s tím 
bude konkrétně 

 
Mgr. Kulíšek 

− tady schvalujeme částku, která byla již dříve vyčleněna na projektovou dokumentaci na 
realizaci radnice na Horním náměstí podle usnesení zastupitelstva  

− tato částka nebyla vyčerpaná, projektová dokumentace se dále zpracovává a podstatná částka 
se převádí do dalšího roku, abychom mohli tuto projektovou dokumentaci zaplatit 

− v materiálu neřešíme, co bude se západní stranou náměstí T.G.M. – komise se ještě nesešla za 
posledního půl roku, momentálně se zpracovává projektová dokumentace na radnici na 
Horním náměstí 

 
Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

− jsou to věci, které jsou smluvně vázány, na které jsme měli peníze v minulém roce, na které 
jsou uzavřeny smluvní vztahy – jsou to veškeré věci, které probíhají 

 
p. Laga 

− já bych se chtěl zeptat: závazné ukazatele rozpočtu –je to v příloze č. 2 – dotace, přímé 
podpory + 871 tis.Kč – k čemu to je nebo kdo dostane tyto peníze? 

 
p. Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky 

− je to účelová dotace 
 
Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

− znovu jsou to prostředky, které jsou už vázány – momentálně nevím konkrétní jména občanů, 
ale můžu seznam p. Lagovi dát – jsou to věci, které schválilo zastupitelstvo v minulém roce, 
ale budou vypláceny v tomto roce  

 
p. Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky 

− já bych to doplnila – závazným ukazatelem jsou granty a přímé podpory a infrastruktura spadá 
do podpor 

− konkrétně toto, je posílení nebo-li převod technické infrastruktury na výstavbu technické 
infrastruktury z roku 2011 do roku 2012 

 
p. Jandová 

− ráda bych věděla, kdy začnou probíhat stavební úpravy tady těchto budov, když budeme mít tu 
projektovou dokumentaci 

 
Mgr. Kulíšek 

− jestli mohu odpovědět za sebe, tak nemáme ještě projektovou dokumentaci a až bude, tak se 
můžeme bavit o tom, kdy můžeme zahájit práce nebo jestli je zahájíme – na základě toho, 
jestli budou finanční prostředky 
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Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 
− teď se zpracovává projektová dokumentace, v současné době je to stavební povolení a potom 

vlastní investice bude zase předmětem jednání zastupitelstva 
− termín vypracování projektové dokumentace je duben tohoto roku, ta samozřejmě proběhne 

přes stavebně povolovací řízení, budou do toho určitě co mluvit památkáři apod., pokud 
získáme stavební povolení, tak tato investice bude připravena k realizaci, ale já vám teďka 
fakt nedokážu říct, kdy tato investice nastane, samozřejmě podle množství finančních 
prostředků a podle toho, jestli si schválíte třeba na příští rok tuto investici 

 
Mgr. Kulíšek 

− v rozpočtu na tento rok tyto prostředky na realizaci schváleny nejsou, takže letos se nemůže 
začít stavět nebo budovat nová radnice 

 
Hlasování: 27 pro, 5 proti, 1 nehlasoval 

 

405/10/5/2012 Rozpočtové opatření – přecházející investiční akce 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy a tabulky. 
 
Diskuse: 
Ing. Pospíšilová 

− já bych se chtěla zeptat k infrastruktuře k nové výstavbě na nábřeží PFB a ulice Jateční – 
nevím, jestli to s tím souvisí – jestli se nejedná o parkoviště, na které jsme navyšovali částku 
700 tis.Kč z důvodu nějakých víceprací a špatného podloží – jestli se to týká této akce a jak to 
dopadlo? 

 
p. Zácha, DiS. 

− ano, jedná se o zmiňované parkoviště na ulici Jateční, jsme ve fázi, kdy stavba prošla 
kolaudací, byly tam vzneseny z naší strany připomínky,nedodělky a závady – firma je musí 
odstranit, nicméně firma tuto stavbu realizovala po termínu, takže bude z naší strany 
následovat dohadovací řízení a vystavení sankce této firmě – v současné době je to v běhu, my 
vyčistíme penále na danou akci 

− finanční prostředky, které jste zmiňovala – jakoby to navýšení – ano to jsme schválili, ale nic 
jsme z toho nečerpali  

 
Mgr. Grambličková 

− jedná se o zateplování škol – jak jsme na tom v současnosti s prostředím v našich školách 
v souvislosti s těmi obrovskými problémy, které jsou teď v celé republice – jestli my odpovíte 
hned nebo třeba až v Námětech a připomínkách..., myslím si ale, že by to mělo zaznít i pro 
uklidnění veřejnosti nebo jaká je ta situace s azbestem? 

 
Mgr. Kulíšek 

− máme projektově připraveny 2 školy k zateplování, žádáme o dotace a čekáme jak dopadneme 
 
 
Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

− ZŠ U tenisu a ZŠ Svisle je v rámci celostátní akce hlavního hygienika vytipována jako škola 
s možným nebezpečím výskytu azbestu, takže podle předběžných informací zdravotního 
ústavu v Olomouci do konce června by mělo být provedeno měření na těchto školách a další 
šetření v této záležitosti 

 
Hlasování: 26 pro, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval 
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406/10/5/2012 Rozpočtové opatření – nové investiční akce 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 včetně tabulky  
č. 1 - investiční akce 2012 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2. 
 
Diskuse: 
Mgr. Netopilová 

− zeptala bych se na investiční akci, která je v tabulce finančně nekrytých akcí – konkrétně 
předláždění Horního náměstí – proč by se mělo Horní náměstí předlažďovat? Čí je to nápad? 

− a neodpustím si, potřebuje firma SATES konkrétně rodina Hlavoňových další zakázku? 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− vychází to z pracovní skupiny na Horní náměstí 
− materiál, který je vám předkládán, by měl ty práce, které jsme si vytyčily v období 10-ti let  

uzavřeny, nicméně pracovní skupina dále pracuje, protože některé věci by ráda dořešila jako 
takové jako je venkovní posezení na zámku s výhledem na město a jsou tam určité záměry, 
které řeší KIS s touto pracovní skupinou a závěr z tohoto jednání byl, že by se mělo předláždit 
celé náměstí 

− vy jste pravděpodobně dlouho na Horním náměstí nebyla, protože nechodíte do galerie, na 
Horním náměstí se prováděla rekonstrukce elektro, vodovodního potrubí, dokonce i 
kanalizace, takže celé to náměstí je hrbolaté, propadlé 

− my jsme měli zpracovanou už asi v roce 2002 studii Horního náměstí i mobiliáře a pracovní 
skupina to viděla jako takovou tečku za revitalizací Horního náměstí a zámku – uzavření 
těchto prací 

− ta původní studie nebyla přijata, nebyla přijata, takže se diskutuje o této záležitosti, takové 
završení těchto prací - předlážděním celého náměstí 

 
RSDr. Nekl 

− pozastavil bych se u akce skoro za 5,5 mil. Kč – je to z programu IPRM – jde o dětské hřiště 
na Jižní čtvrti III – tam bylo během roku několik jednání, které svolali občané, byli tam 
architekti, zástupci města a občané poukazovali, že v tom nejmenším traktu, který tam je 
hloupost stavět za 5,5 mil. Kč hřiště, protože jedno je kousek nad ním a jedno kousek pod ním 

− teď se bude budovat třetí pro děti, které tam ještě nejsou – budou tam možná za 5 nebo 8 roků 
− proto se ptám, proč tyto prostředky nemohou být vynaloženy tam, kde by to bylo efektivnější, 

já vím, že je určený pás, kde se ty peníze mohou použít, např. v Denisové ulici nic takového 
není 

− mluvím za občany, kteří se na mě několikrát obrátili, proč se těch 5,5 mil.Kč vyhazuje tam, 
kde to nikdo nechce a zdá se mi, že je to plýtvání, protože než ty děti vyrostou, tak to hřiště 
tam nebude už existovat 

 
p. Passinger 

− byl jsem v komisi pro památky a pokud jsem si dobře zapamatoval, tak všichni byli proti 
předláždění Horního náměstí 

 
Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

− k těm hřištím – v určité době schválilo zastupitelstvo koncepci výstavby dětských hřišť, 
existuje zde integrovaný plán rozvoje měst (IPRM)– také by mě mrzelo, kdyby se to hřiště 
nějakým způsobem zdevastovalo 

− tady jsme vystupovali z těchto koncepcí a plníme usnesení zastupitelstva 
− k předláždění Horního náměstí – tam se názory různě vyvíjí, teď to poslední je názor 

z Památkové péče – náměstí by se mělo vrátit do tzv. 30 let tzn., že by se použil materiál, 
který tam je a ta částka 11 700 tis.Kč je pouze taková orientační – tam ještě projektové 
dokumentace nebo práce jaksi nejsou, je fakt, že se tam upraví nějak ten mobiliář atd., i 
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chodníky i vstupy do objektů, ale je to spíš záměrový materiál, ale památkáři by tam viděli 
raději ta 30 léta 

 
Mgr. Kulíšek 

− záměr s předlážděním se táhne už od roku 2001 nebo 2002, objevil se v těch záměrech, ale 
není finančně krytý a zatím jsme o něm vážně neuvažovali 

− ale uvědomme si, tak jak to říkal pan Gala, že by se mělo prací předláždit za použití 
stávajícího materiálu, který na tom náměstí je 

 
Mgr. Netopilová 

− poznámka k Hornímu náměstí – i když je to nekryté, mně to přijde opravdu jako rozmařilé 
chování zámeckých pánů, protože město by mělo investovat peníze někam, kde to urgentně 
potřebuje nikoliv sem 

− já bych chtěla poprosit, abych nebyla vychovávána, napomínána apod., myslím si, že je 
opravdu nefér a od věci, jestli mi tady pan primátor vykládá něco o tom, zda chodím nebo 
nechodím do galerie nebo někam jinam – takové poznámky sem nepatří 

− myslím si dokonce, že naše koalice mluví k věci, mluví konkrétně a že to hlavní, co chceme, 
aby město šetřilo a jednalo ekonomicky 

 
Mgr. Kulíšek 

− já vás teď nechci kárat, ale vy jste k věci vůbec nemluvila, protože projednáváme investiční 
záměry a vy tady mluvíte o nějakém kárání, takže já bych chtěl naopak říct, že se ohrazuji 
proti vašemu přirovnání k rozmařilým hradním pánům, potom tak nazvěme všechny ty, kteří 
zvedli ruku a hlasovali, abychom opravili zámek, já už tomu vůbec nerozumím, paní 
Netopilová, co tady říkáte 

 
Mgr. Grambličková 

− já si také myslím, že je to hodně velký nadstandard – předlažďovat Horní náměstí – vím, že je 
to v nekrytých investičních akcích – jak tomu mám rozumět 

− schvalujeme úpravy rozpočtu včetně tabulky č. 1, kde jsou uvedeny mimo jiné i nekryté 
investiční akce – přijde mi, že by se to mělo z této tabulky vyjmout 

 
Mgr. Kulíšek 

− paní Grambličková, já s vámi souhlasím, je to konkrétní správná připomínka – ta tabulka tam 
byla pro informovanost zastupitelů 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− seděla pracovní skupina, následně investiční komise, která schválila pořadí investičních akcí, 
my jsme tam dali na první místo nekrytou stavbu ZŠ Svisle a poté ještě byla diskuse, která 
vycházela z komisí, z pracovních skupin – takže toto jsou akce, které bychom měli 
rozpracovat – předláždění Horního náměstí bylo dáno na poslední místo, aby se nachystala 
nová studie, která vychází z těch požadavků pracovní skupiny, aby se zjistilo, co by se 
všechno dělalo, jaký by tam měl být mobiliář a aby se k tomu vytvořila veřejná diskuse 

− tabulka – příloha jsou investiční akce 2012 a pak jsou tady investiční akce celkové tzn. 
přecházející i nové akce – chtěl jsem, aby to bylo srozumitelné, co jsou přecházející akce, 
následně jsou nové akce, které jsou zde kryty rozpočtovým opatřením a informativní materiál 
– investiční akce, které nejsou finančně kryté 

− co se týká poznámky paní Netopilové – paní Netopilová, vy jste řekla na setkání s podnikateli, 
že nechodíte do galerie, že se tam vystavují jen samé pohlednice, takže jsem pochopil, že na 
Horní náměstí nechodíte, takže jste tam pravděpodobně dlouho nebyla 

− arogance je z vaší strany – účelová, úmyslná a řekl bych, hloupá – já jsem jen řekl to, co jste 
mně řekla osobně v hotelu Jana, že prostě do galerie nechodíte, protože tam nejsou žádná 
umělecká díla 
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Mgr. Grambličková – technická 
− k té tabulce – srozumitelné to je, ale myslím si, že je to technicky špatně, protože my 

schvalujeme celou tabulku č. 1 – že by to mělo být jinde uvedeno 
 
p. Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky 

− tady zřejmě došlo k nedorozumění, že nahoře to má název tabulka č. 1 – můžeme doplnit: 
tabulka č. 1 – investiční akce 2012 a závazné ukazatele 

 
p. Jandová 

− měla bych dotaz – úprava rozpočtu revitalizace Městský dům a Městské informační centrum – 
chtěla bych podrobnější informace, protože je to kumulovaná částka na dvě různé věci a co se 
týče MIC – nevím, kolik je tam na to počítáno z těch 4 milionů? 

− nevíme tedy, kde MIC vlastně skončí, že ho třeba přestěhujeme do Městského domu a potom 
na TGM 8? S tím bych nesouhlasila, aby se provádělo dvakrát takové stěhování 

− takže by mě zajímalo – kolik stojí přestěhování MIC do Městského domu a jestli už tam 
zůstane a nebo se bude pak znovu stěhovat do TGM 8, až ji opravíme? A co obsahuje zbytek 
té částky Městský dům – revitalizace? A pak mám ještě jednu podotázku k Hornímu náměstí – 
chtěla bych vědět, kam se poděly kostky z náměstí TGM, kde jsou a pokud je ještě máme, tak 
kde se s nimi počítá při úpravách právě těch komunikací, kdysi se slíbilo, že se tím bude řešit 
Jateční atd. 

 
p. Zácha, DiS. 

− co se týká Městského domu a částky 4 mil.Kč, což je částka, kterou jsme naplánovali na 
investici, která se teď chystá, kreslí se projektová dokumentace, jedná se o přízemí MD tam, 
kde je dnes předprodej lístků a ten vedlejší boční vchod, tam by měla vzniknout jedna velká 
místnost, kde bude taková jakoby recepce MD, kde se budou prodávat lístky, dávat informace 
a bude to takové multifunkční zařízení 

− částka je pouze odhadovaná, my předpokládáme, že se dostaneme na částku nižší 
− KIS – ano, pracujeme se záměrem přestěhovat je do MD, v současné době je to nějaká úvaha, 

nejsou zatím žádné finanční kalkulace, jestli budou v hlavní budově MD, jestli budou v těch 
nově budovaných šatnách na TGM 8 – to je věcí další diskuse 

− tyto 4 miliony jsou částkou, která bude sloužit na to přízemí 
 
Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

− kostky se odváželi na technické služby v té době, ale co s nimi služby pak udělaly –jestli na 
předláždění apod. – to nevím, ale určitě se převážely tam, jako veškery materiál, který je 
k použití 

 
Mgr. Kulíšek 

− takže prověříme, jestli jsou kostky na technických službách – víc k tomu teď neumím říct 
 
Ing. Koněvalík – ředitel TSMPr s.r.o. 

− nevím, které kostky máte na mysli, protože já jsem ve službách 3 roky a žádné kostky z TGM 
odvezeny nebyly 

 
primátor Ing. Lajtoch – technická 

− v roce 2000, jak se rekonstruovalo náměstí byly kostky určitě převáženy na sklad Technických 
služeb vedle psince a tam měly zůstat 

 
Mgr. Kulíšek 

− já tedy poprosím pana ředitele Technických služeb, aby písemně odpověděl paní Jandové, 
jestli tam kostky jsou uloženy nebo ne 
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p. Mlčák 
− jsem pro celé předláždění Horního náměstí, je třeba udělat ten vstup a některé další záležitosti, 

jako jsou prolákliny, ale nepovažuji za nutné celé náměstí předlažďovat za těch 11 mil.Kč 
− máme komisi investiční a rozvojovou – sám osobně jako člen této komise postrádám některé 

záležitosti v té koncepci rozvojové – uvedu takový případ – městská knihovna – já ještě dnes 
nevím, kde ona bude, pořád hovoříme, pořád se místa točí – jestli stávající místo, co když to 
opustíme, co s touto budovou – je ve špatném technickém stavu – já jsem navrhoval ať to 
prodáme muzeu potažmo krajskému úřadu, jestli to bude na Chemoprojektu, jestli to bude na 
Čechovce, teď se v poslední době dovídám, že by to mohlo být na „tančírně“ a možná se ještě 
nějaká lokalita najde – jenom k jednomu problému, k jedné městské knihovně – a tak bych 
mohl postupovat dále – a tady vidím zakopaného psa – kdesi to vězí apod., protože si myslím, 
že některé věcí běží a běží, pak se dostanou někde na papír a už s tím jdeme jako s hotovou 
záležitostí 

− takže to je ten problém, který vidím ve města Přerově 
 
Mgr. Puchalský 

− abychom SpP potvrdili svou pověst - pan Lajtoch tady nabourával paní Netopilovou 
několikrát např. tím, že nebyla dlouho na Horním náměstí, já bych se ho chtěl zeptat, kdy byl 
naposledy v ulici „V kótě“, on pravděpodobně ani neví, že v Přerově bude... 

− a teď k materiálu „Nové investiční akce“ – myslím si, že ten materiál je velmi lehkomyslný a 
že neodráží potřeby města v mnoha směrech 

− rád bych zareagoval na proběhlou diskusi a dal následující protinávrh : ZM po projednání 
schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 včetně tabulky č. 1 mimo dětské hřiště Jižní čtvrť 
III/13 a mimo část tabulky č. 1 – investiční akce finančně nekryté 

 
Ing. Machát 

− materiál byl projednáván na Finančním výboru, který doporučil schválit zastupitelstvu jeho 
znění, nicméně bych obrátil pozornost na přílohy, které jsou u tohoto materiálu 

− podávám protinávrh : ZM po projednání schvaluje investiční akce, které přechází z roku 2011 
a investiční akce, které jsou nově navrženy za rok 2012. 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− investiční akce nové 2012 – možná jsme měli udělat samostatný materiál, tak jak jsme udělali 
přecházející investiční akce 

− pro váš přehled to bylo sesumírované do jedné komplexní tabulky „Investiční akce 2012“, kde 
je napsané – stav k 6.2.2012 

− pokud to bude schváleno, tak tato tabulka by měla být součástí měsíční rekapitulace rozpočtu 
a plnění rozpočtu města Přerova 

− to, co paní Sedláčková na základě diskuse Mgr. Grambličkové – se to upravilo – udělala se 
tam pomlčka investiční akce 2012 – chtěl jsem, aby to bylo pro vás přehledné – znovu opakuji 
- je to kvůli ZŠ Svisle, dali jsme tam další záměry, které by se měly připravovat, i to 
předláždění, že tam nemělo být, nicméně byla k tomu diskuse 

− takže prosím, abychom takto odsouhlasili materiál po té připomínce paní Grambličkové, kde 
bude doplněno usnesení: - investiční akce 2012 

 
 
Ing. Symerský 

− krátce bych se chtěl zeptat k tomu diskutovanému dětskému hřišti na Jižní čtvrti III – spádově 
by mělo sloužit pro 150 dětí z okolí a zaznělo tady, že byla petice proti tomuto hřišti 

− kolik občanů podepsalo tuto petici? 
 
Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

− řešilo se to určitě na zastupitelstvu v minulém roce, vystoupili tady určití občané, my jsme 
akorát tehdy napočítali v té Jižní čtvrti od 6 do 15 letých dětí počet, který tam je 
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− my musíme vždycky dočerpat určitou částku peněz, abychom ty peníze ze státu dostali tzn. 
když to jedno hřiště vypustíme, tak nemáme adekvátní náhradu a tyto hřiště budou kryty 
z 80% nákladů – je to na zvážení, ty peníze pak nezískáme a budou nenávratně pryč 

 
Mgr. Kulíšek 

− řídící výbor se samozřejmě zabývá jednotlivými akcemi, které se v rámci IPRM realizují 
− nesmíme zapomenout, že u nás je IPRM řešen jako pilotní program, kde velký vliv na to měla 

tenkrát paní Džamila Stehlíková a společně s panem Navrátilem z Agentury pro začleňování 
nás přesvědčili, abychom do tohoto programu šli 

− my jako řídící výbor – se snažíme spíš než ty bytové domy opravovat veřejná prostranství 
v lokalitách, kde si myslíme, že to může být užitečné a  smysluplné a teď slyším názor pár 
občanů, že to hřiště tam nechtějí 

 
p. Jandová 

− já bych měla ještě doplňující dotaz na pana Záchu – chtěla bych vědět částku za kolik se bude 
přesunovat a ty úpravy pro MIC do Městského domu? 

 
Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

− poslouchal jsem pana náměstka Záchu – rozuměl jsem, že v podstatě jde o to, že celá ta akce 
je plánována na 4 mil.Kč, ale my to nevíme, projektové dokumentace nejsou dohotoveny a je 
to v podstatě část toho MIC – taková recepce, která by v MD fungovala a samozřejmě celý 
MIC se do toho přízemí nevejde 

− myslí se celá ta částka i na ten MIC – to tam není rozděleno 
 
p. Zácha, DiS. 

− spodní část recepce – to je odhadovaná částka, neberte mě za slovo a ani že to bude stát 4 
mil.Kč 

− dopracovává se projekt, protože jsme se tam hodně trápili s památkáři, z toho vznikne slepý 
rozpočet, bude to naceněno 

− kolik bude stát přestěhování MIC neznáme a nevidím nikoho, kdo by tady tu částku znal 
− probíhají diskuse se současným provozovatelem MD, pořád je to ve fázi úvodních jednání, 

částka není známá, až se vše vyhodnotí 
 
Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

− v červnu loňského roku zastupitelstvo schvalovalo Program regenerace a revitalizace 
Městského domu a TGM 8 – pokud si vzpomínáte byla tam realizační částka pro MD r 138 
mil.Kč a pro TGM 8 53 mil.Kč – jsou to obrovské částky – odhadované 

− spíš ty programy byly ideové a postupujeme podle nich postupně a to naplnění bude podle 
toho, kolik bude finančních prostředků 

 
p. Laga 

− já jsem rád, že jsou zde ty akce finančně nekryté, protože už v minulém století jsem dával 
panu místostarostovi Procházkovi žádost na opravu ulice Nová Martinská – slíbil, že bude 
spravená, následně mně to slíbil pan primátor, potom pan náměstek, teď možná nový patron 
pan Zácha už to dotáhne do konce, že už se to teda podaří zrealizovat, protože už jsem to tady 
říkal – je to 17 rok, co to tam je a je skutečně trapné to tam pořád připomínat 

− pod čarou nevidím požadavky Čekyně, no ale předseda přijde, pobrečí na rameni vedoucích 
pracovníků magistrátu a má tam loni udělanou vozovku za 1,5 mil.Kč, další má slíbenou – tak 
já nevím, jak je to s těma pod čarou, nad čarou – jak to mám dělat 

 
p. Jandová - technická 

− pane Kulíšku, já bych potřebovala, kdyby jste mi vrátil pak slovo, protože jsem chtěla dát 
protinávrh, po těch odpovědích potřebuji pak reagovat 
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− potom, co jsem vyslechla odpovědi od pana Záchy a od pana Galy – mně přijde opravdu 
nehospodárné, když je to v rámci jednání a nějakých vizí schvalovat 4 mil. na přesun MIC do 
MD – dělat tam úpravy, když už teď víme, že je tam málo místa 

− podávám protinávrh : ZM po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 včetně 
tabulky č. 1 mimo dětské hřiště Jižní čtvrť III/13 a mimo Městský dům – Městské informační 
centrum a mimo část tabulky č. 1 – investiční akce finančně nekryté 

 
Ing. Machát - technická 

− vzhledem ke složitosti a hlasování v tom předchozím bodě, svůj protinávrh stahuji 
 
p. Passinger 

− pokud vezmeme investiční akce z roku 2012 – tabulka č. 2 – Jižní předpolí Tyršova mostu – I. 
etapa – 12 300 tis. Kč, o kousek dál je položka Tyršův most – 24 mil. Kč a dole je zase Tyršův 
most – ještě dalších 16 mil.Kč tzn. II. etapa Jižního předpolí  

− Kolik nás bude stát Jižní předpolí Tyršova mostu? 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− dostavba Tyršova mostu je v roce 2012 – potom je Jižní předpolí – na to byl projekt a když ty 
částky sečtete, tak tolik bude stát, ale abychom mohli zrealizovat tuto stavbu, tak jsem již, 
pane zastupiteli, schválili na zastupitelstvu v provozním rozpočtu těch 12 300 tis.Kč – tato 
tabulka je pro vás jako určitý přehled, nicméně zastupitelstvo 12.12.2011 schválilo jednu 
z investičních akcí a to bylo to Jižní předpolí, aby proběhlo výběrové řízení – aby to Jižní 
předpolí, které má vztah k otevření Tyršova mostu, bylo do 5.5.2012 zrealizováno – takže to je 
první etapa a druhá etapa je to dokončení 

− Jižní předpolí se skládá ze dvou částí – první byla 12 300 tis.Kč a druhá je těch 16 mil.Kč 
 
p. Passinger – technická 

− bude existovat ještě třetí etapa nebo je to konečná částka toho předpolí? 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− další etapa by neměla existovat, protože projekt, jak jsem již řekl, se rozdělil na dvě části 
 
občan – p. Střelec 

− zastupuji zde místní část – nebudu zde brečet, jak zde řekl p. Laga 
− na podzim loňského roku jsme dávali za všechny místní části nějaké návrhy na investice jako 

každý rok a samozřejmě nám bylo sděleno, že finančních prostředků není mnoho 
− v investičních akcích plánovaných na rok 2012 není zahrnuta ani jedna místní část 
− „zvedla mě ze židle“ nekrytá částka na předláždění Horního náměstí – schválně jsem se dnes 

po něm prošel – doporučil bych radě a  všem zastupitelům, ať se jdou podívat do místních 
částí , s prominutím, na ty „šroty“ po kterých chodíme, teď neberu Čekyni, která byla 
zrekonstruována – díky za to – ale beru ostatní místní části, kdy bojujeme x let, aby se tam 
vybudovala základní infrastruktura 

− místní části jsou v současné době na 40 až 50% infrastruktury města Přerova – to je odhad 
− navrhuji panu Galovi, když se vypustí ta částka na hřiště na Jižní čtvrti III 5 479 tis.Kč – u nás 

je 87 dětí a dětské hřiště požadujeme taky 
 
občan – p. Porč 

− pokud by nebyly přijaty pozměňující návrhy p. Puchalského a p. Jandové, tak tam je hlavní 
problém hluk ve večerních hodinách 

− na Jižní čtvrti IV – hlavně v létě ve večerních hodinách – tam byla několikrát městská policie 
kvůli velkému hluku, scházejí se tam mladiství a dělají tam nepořádek 

− když tam bude to dětské hřiště, tak by byl možná dobrý výběr herních prvků – pískoviště, 
houpačka, kolotoč, lavička pro maminky – aby to bylo pro nejmenší  
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− nejsou peníze – když jsem si zjišťoval v Bašce na FrýdeckoMístecku, tak tam postavili most 
90 m za 90 mil.Kč, u nás je to 70 m zatím 116 mil.Kč a v té Bašce je to pro obousměrnou 
dopravu 

 
Hlasování o protinávrh p. Jandové (viz výše): 11 pro, 5 proti, 3 se zdrželi, 14 nehlasovalo – 
NEPROŠLO 
 
Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského (viz výše):12 pro, 3 proti, 7 se zdrželo, 11 nehlasovalo-  
NEPROŠLO 
 
Hlasování o doplněném usnesení: 23 pro, 3 proti, 5 se zdrželo, 2 nehlasovali 
 
PŘESTÁVKA: 16.40 – 16.50 hodin 
 

 

407/10/5/2012 Úvěr 100 mil. Kč - uzavření smlouvy  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši           
do 100 mil. Kč se splatností do 31.12.2014 mezi statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 34, 
750 11 Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4,                
IČ 45244782, s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,95 % p. a., za podmínky, že žádný z uchazečů 
nepodá v zákonné lhůtě námitky. Úvěr bude poskytnut bez zajištění. Účelem úvěru je financování 
projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova". 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.3.2012 

Diskuse: 
Ing. Šlechta 

− všichni si dobře pamatujeme minulé projednávání záměru, kdy jsme byli upozorněni na 
související náklady s tímto projektem, víme, že budou nejméně ve výši 12 mil.Kč ročně, takže 
se bavíme ne o projektu za 100 mil. Kč, ale v průběhu 5-ti let o projektu za 160 mil.Kč z toho 
80 mil.Kč bude placeno z rozpočtu města – tady je první rozpor, který se mi nelíbí 

− je zde uvedeno, že město Přerov uspělo v konkurenci všech statutárních měst 
− rád bych obdržel písemné hodnocení našeho projektu, protože bych se rád podíval, které 

osoby za tím hodnocením stojí, protože podle informací, které mám, tak řada lidí, která za 
těmito projekty stála, už na Ministerstvu vnitra nepracuje 

− už jsme jako město uzavřeli dvě smlouvy spojené s tímto projektem – já bych se chtěl pana 
Kulíška zeptat – jaké jsou vazby jeho syna s lidmi  z těchto společností? 

 
Mgr. Kulíšek 

− nevím, kam tím míříte, zeptejte se mého syna, já ho vidím jednou za ¼ roku a myslím si, že 
žádné – „dám za to ruku do ohně“, ale klidně se ho můžete zeptat oficiálně na jeho stránkách 
nebo na ministerstvu 

− to, co tady říkáte, považuji za napadení moje, jako osobně a za šíření poplašné zprávy, nevím, 
kde k takovým dedukcím chodíte a vycházíte z nich – mně to úplně šokuje, ale to je asi váš 
způsob vyjadřování a způsob politického boje, proti tomu nic nenadělám 

 
Mgr. Grambličková 

− nebyla jsem na zastupitelstvu, když se schvaloval tento projekt, asi je to dobře, protože si 
nejsem jista, jestli bych pro to mohla zvednout ruku 

− v důvodové zprávě je, že provozní náklady nelze v současné době ani vyčíslit a ani 
odhadnout 
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− myslím si, že do takového projektu jít je trošičku riskantní, aby to nebylo nakonec 
sebevražedné, domnívám se, že bez toho projektu by město žilo i nadále 

 
Mgr. Kulíšek 

− náklady budou v dalších obdobích, ale ty budou i v případě, že nebudeme tento projekt 
realizovat a na dotační peníze si nešáhneme 

 
Ing. Bakalík – tajemník MMPr 

− dnešní materiál je o úvěru, o finančním rámci, který musíme mít připravený tak, abychom byli 
schopni zrealizovat tento velký projekt z Výzvy 09 

− pamatuji si, jak před třemi lety se panu zastupiteli Smékalovi nelíbil výraz „e-government“ , 
ovšem tomuto se nevyhneme – může ukazovat na kanalizaci, na chodníky, na místní části, 
pravdou je, že elektronizace veřejné správy je daná záležitost, je schválená vládou a v tomto 
programu je nezbytné pokračovat 

− k 1.7.2012 začnou nabíhat tzv. základní registry tzn. naprostá elektronizace veškerých podání 
občanů, veškerých databází a agend 

− ti, co neuspěli ve Výzvě 09, ti si budou muset tuto základnu, na které bude tato elektronika, 
veškeré náležitosti týkající se obslužnosti, ale nejen občanů, ale i zlepšení komunikace uvnitř 
úřadu, a to stojí nemalé peníze 

− rozumím tomu, že nevíme, co nás čeká, co to bude obnášet, jsou to velké peníze, ale možná za 
dva, tři roky ten, kdo nebude mít úřad takto zabezpečený, tak v podstatě veřejnou správu 
nebude moci vykonávat 

− usnesení vlády zavazuje v podstatě a zejména úřady s rozšířenou působností  
 
Ing. Šlechta 

− nemusíte se cítit být ohrožen, pakliže nemáte, co tajit, já jsem jen chtěl vědět, že váš syn nebyl 
vedoucím diplomové práce pana Chrousta – dobře nebyl, nemá s ním žádnou spojitost a ani 
nebyl v kontaktu z žádným pracovníky z předchozích zaměstnání z „Euniky“ – mně to stačí – 
toto vyjádření, že o tom nic nevíte, že to není pravda 

− nedostal jsem zdůvodnění k těm vícenákladům na tento projekt, prostě proč nemáme uvedeny, 
že potřebujeme na udržitelnost tyto peníze, už jste nás, pane Kulíšku, jednou dostal do situace, 
kdy následující zastupitelstvo splácelo leasingované dopravní stavby, takže další 
zastupitelstvo je tímto zase svázáno 

 
Mgr. Kulíšek 

− já jsem vás do žádné situace nedostal, tady byl projekt oprav komunikací, které se provedly 
ku prospěchu města i občanů, takže se tady zase účelově populisticky nenavážejte do něčeho, 
co není pravda 

− co se týká mého syna, zeptejte se ho, já nevím, jestli dělal diplomovou práci nebo oponoval 
diplomovou práci panu Chroustovi, mně už to volali novináři, vy jste samozřejmě už to volal 
do všech medií , já to nevím, i novinářům jsem musel odpovědět, že to nevím a jestliže můj 
syn je fundovaný, že někomu dělal oponenta u diplomové práce, tak ho asi dělal, já to nevím, 
zeptejte se ho, máte na to plné právo 

− díky lidem jako jste vy a vám podobní, kteří přímo nebo nepřímo stojí za trestníma 
oznámeními a udáními včetně ÚHOZu a ostatních institucí, tak to dospělo tak daleko, že se se 
svým synem nestýkám, přerušili jsme veškeré rodinné vztahy, my si nevoláme minimálně půl 
roku, takže zeptejte se ho, on vám určitě rád odpoví 

 
Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy 

− Ing. Šlechta má pravdu, v této chvíli nejsme schopni tuto částku vyčíslit, protože výše této 
částky jednoznačně vyplyne z toho vítězného navrhovaného řešení, tedy konkrétně z projektu, 
na který v tuto chvíli čekáme – do konce dubna 2012 

− Jakmile budeme mít v ruce tento projekt, tak bychom z něho měli vyčíst jejich odhad těch 
následných provozních nákladů 
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− je třeba počítat do budoucna, ať se bude realizovat tento či jiný projekt, že náklady spojené s 
elektronizací magistrátu v budoucnu již jen porostou – objem elektronizace narůstá 

 
Ing. Machát 

− materiál byl projednáván na Finančním výboru, který ho doporučil zastupitelstvu schválit 
− tímto dnešním materiálem chápu to, že jsme vyhlásili výběrové řízení , kterého se účastnili 

dva peněžní ústavy, přiklonili jsme se k tomu, že podepíšeme smlouvu s jedním z nich a tím 
způsobem budeme dokladovat vyhlašovateli dotace, že máme finanční krytí a že jsme 
způsobilí realizovat ten projekt finančně a k tomu celému projektu bychom se měli vrátit 

− podotýkám, že výdaje jsou poměrně vysoké, když si vezmu celkovou zadluženost města, když 
si vezmu akce, které zde dnes schvalujeme, tak tady máme projekt, který je poměrně velký a 
já bych se k tomu projektu do budoucnosti strašně rád vrátil 

 
Mgr. Puchalský 

− argumentace, kterou slyším od vedení a od pana tajemníka Bakalíka se mi zdá jako téměř 
odstrašování a zastrašování 

− domnívám se, že elektronizaci veřejné správy vůbec může město Přerov vyřešit jiným 
způsobem a nepochybně za daleko méně peněz a postupně, tedy rozložit ho do takového 
tempa a jaké odpovídá potřebám a postavením magistrátního úřadu v systému veřejné správy 

− jedna poznámka – pan tajemník tady argumentoval usnesením vlády a jakýmsi tempem 
usnesení vlády pro obec Přerov není závazné – tím usnesením vlády se pouze realizuje záměr 
státu, jak by chtělo státní zřízení postupovat, koordinovat a integrovat ten proces elektronizace 

− mám pocit, že projekt je nám uměle vnucován – postupně jsme manipulováni k tomu, že 
během půl roku, roku dojde nepochybně k podpisu smlouvy s vyhlašovatelem a my budeme 
nuceni tu investici realizovat – její nákladnost už tady padla několikrát 

− pro mně je to způsob, který je nepřijatelný a osobně se domnívám, že v Přerově to lze 
realizovat za podstatně méně peněz i bez státní dotace, rozloženo rozumně v čase, proto ten 
projekt nemohu podpořit a to už jsem říkal, při projednávání záměru 

 
Mgr. Kulíšek 

− když jste začal, tak jsem chtěl říct, že s vámi souhlasím, že by bylo možné rozložit projekt do 
více etap, ale s tím dalším, co jste říkal, už s vámi nemohu souhlasit 

− tady už to řekl pan Machát, je to všechno věc jednání, jak budeme posuzovat vlastní projekt,  
− my jsme se nenechali vmanipulovat do projektu, byla řádná výzva, do které se mohlo přihlásit 

každé statutární město v této republice 
 
občan – p. Kohout 

− všiml jsem si, že je tam zhruba 35 mil.Kč na sítě – chtěl jsem se zeptat – ty sítě mají být 
separátně právě kvůli ochraně a bezpečnosti dat – jestli ty sítě budou 100% separátní tzn. 
vlastněné městem nebo to bude smíšený model, že se budou využívat sítě někoho jiného a 
teprve ten úzký městský okruh bude napojený do toho vnitřního jádra bezpečnostního? 

− pane Kulíšku, mně se moc nelíbí narážky na to, že jsme podávali jakési trestní oznámení a 
ÚHOZ, předpokládám, že to nemáte ověřené, ale vystřelíte to taky, já bych tedy prosil  aspoň 
částečně ověřit a já bych vás chtěl v tomhle směru upozornit, že když už na tom tak bazírujete, 
tak pro příště si to nenechám ujít a skutečně, když budu mít tu příležitost já ten podnět na 
ÚHOZ podám, protože si myslím, že je to mé občanské právo a tohle to podsouvat, jako něco 
nekalého je od vás skoro až za hranou slušnosti 

 
Mgr. Kulíšek 

− my s tím počítáme pane Kohout 
 
Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy 

− v zadávacích podmínkách bylo budoucímu projektantovi stanoven úkol, aby v tomto směru 
navrhl schůdné řešení – logicky jsme mu omezili možnosti, aby se pohyboval mezi koupí 
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některé ze stávajících sítí a eventuelně s dotažením tzv. míle, případně víceméně nejzazší  
metodu, kterou doufáme, že tedy nenavrhne v tom projektu, tak bude to tzv. zafouknutí těch 
mikrooptických vláken do nějaké stávající sítě s tím, že samozřejmě předpokládáme, aby celá 
takto vybudovaná síť byla pod naší kontrolou a byla zabezpečena pomocí našich technických 
prostředků a softwarů 

 
Mgr. Grambličková 

− neodpustím si srovnání – pro zastupitele ve studovně není k dispozici v rámci elektronizace 
ani internet, proč zastupitelé nemají ve studovně k dispozici internet? 

− dokonce se domnívám, že by nebylo na škodu, kdyby tam byla tiskárna, ať už si tam každý 
donese vlastní papír, aby město šetřilo, když bych si potřebovala něco vytisknout, aby mi to 
bylo umožněno, opravdu mě to velmi omezovalo, abych vykonávala svou zastupitelskou 
funkci tím, že jsem internet neměla k dispozici 

− byla bych ráda, kdyby se k tomu magistrát nějak postavil a zkusil tuto situaci pro nás řešit 
 
Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy 

− ve studovně je fyzicky umístěn jeden počítač, přijímám tu výhradu, z důvodu zabezpečení 
připojení přes wifi nemáte možnost, nicméně jde to tím způsobem, pokud by jste odpojili 
počítač, který tam je a zapojili si ho do svého notebooku, tak už se dostanete do té sítě – ano 
tento způsob je těžkopádný, nedokonalý, takže k tomu s paní vedoucí oddělení ICT přijmeme 
nějaké opatření 

 
Hlasování: 25 pro, 6 proti, 2 se zdrželi 

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

 

408/10/6/2012 Program regenerace a revitalizace zámku v Přerově-zpráva o plnění 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o plnění Programu regenerace a 
revitalizace zámku v Přerově 
 
Hlasování: 29 pro, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali 

 

409/10/6/2012 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury - Kozlovice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v celkové výši max. 11.000,- Kč Kč Ing. M.H. na vybudování čistírny 
odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 723/4 v k.ú. Kozlovice pro novostavbu rodinného domu v ulici 
Lány. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 29.2.2012 

 
Hlasování: 30 pro, 3 nehlasovali 
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410/10/6/2012 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v celkové výši max. 210.375,- Kč panu Robertu Bučkovi,Topolová 419/1, 
Olomouc - Slavonín, 783 01, IČ 68928955 na vybudování 5 čistíren odpadních vod (ČOV) na 
pozemcích p.č. 723/11, 723/12, 723/18, 723/19 a 723/21  v k.ú. Kozlovice u Přerova pro novostavby 
rodinných domů v ulici Květná. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 29.2.2012 

 
Diskuse: 
Mgr. Netopilová 

− chtěla bych se zeptat za co tam byla ta pokuta, kvůli které byl zamítnut jeho požadavek? 
 
Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

− to byla pokuta ohledně stavebně povolovacího řízení, od Stavebního úřadu dostal pokutu  
− pokutu dostal, Krajský úřad to teď potvrdil a řeší tuto záležitost s Krajským soudem v Ostravě 

 
Mgr. Kulíšek 

− zjistíme to a písemně odpovíme, jestli někdo nesplnil své závazky vůči městu, tak by od nás 
neměl dostat podporu 

 
Hlasování: 29 pro, 4 nehlasovali 

 
INVESTI ČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
Nebyly předloženy žádné písemné materiály. 
 

 
ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 

 

411/10/8/2012 Přímá podpora pro rok 2012 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov 
Handball Club  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 369/9/5/2011 v bodě 11. z 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 12. 12. 2011, kterým schválilo 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, 

 
2. 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 Handball 
Club, IČ: 22761179, se sídlem Přerov I - Město, U tenisu 3250/19, na sportovní činnost v roce 
2012. 
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Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.8.2012 

Hlasování: 28 pro, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali 

 
 
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín. 
 

 

412/10/9/2012 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby 
města Přerova, p.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č.5 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Sociální služby města Přerova, p.o., IČ 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Kabelíkova 14a. Znění dodatku ke zřizovací listině je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 29.2.2012 

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi 

 
 
RŮZNÉ 

 

413/10/10/2012 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2012 
jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města 
Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání stanovuje ve smyslu § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve  znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova, kteří 
nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částku, která přísluší v roce 2012 jako 
náhrada výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu 
výkonu funkce v rozsahu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 
Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval 

 

414/10/10/2012 Obecně závazná vyhláška č. ...../2012 o stanovení opatření k omezení 
propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných 
her 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. ..../2012 o 
stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 
ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
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Diskuse: 
Ing. Pospíšilová 

− je zde napsáno, že cílem vyhlášky je ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo 
duševně nevyzrálých osob..., mohu vás ujistit, že osobně znám několik vysokoškolsky 
vzdělaných lidí, kteří dokončili své vysokoškolské vzdělání a kteří propadli hazardu 

− podle mně ta vyhláška vůbec nic neřeší a když už by měla něco řešit, tak bych doplnila 
omezení provozní doby, to je to, co jsme chtěli prosadit v prosinci 

− samozřejmě je prioritně pro mě prosadit úplný zákaz provozu sázkových her a loterií na území 
města 

 
p. Passinger 

− OZV, která nějakým způsobem jenom omezuje a nic neřeší, proto nebudu o tomto bodu 
hlasovat, protože jsme o tom hlasovali už na minulém jednání a navíc za další čtyři body 
budeme hlasovat o jejím úplném zrušení, což je předpoklad nějakého zlikvidování toho 
problému 

− omezení nic neřeší, zastupuji občany města Přerova a nemá důvod podporovat nějaké omezení 
a předpokládám, že všichni podpoříte zrušení výherních hracích automatů ve městě Přerově za 
další čtyři body, proto mě taky překvapilo, když jsme nepředsadili tento bod před ten 
omezující 

 
Mgr. Puchalský 

− překvapilo mně mnoho věcí v návrhu OZV, který má původ v § 10 písm.a 
− předkladatelé a zpracovatelé se přiznali, že opsali vyhlášku Mostu, tak jsem samozřejmě začal 

hledat na webu Mostu vyhlášky týkající se této materie, pak jsem si začal shromažďovat 
příslušné nálezy Ústavního soudu k této věci 

− já chci tady upozornit z hlediska formálně věcně právního, že obec tímto aktem nesporně 
zasahuje do listiny základních práv a celého ústavního pořádku s velkým rizikem, že začíná 
regulovat svobodu podnikání ať chce nebo nechce 

− to, že ten materiál, při vší vynakládané síle – intelektuální, organizační je k ničemu – 
ztotožňuji se s panem Passingerem 

− s paní tajemnicí Mostu jsme si vykomunikovali dvě základní věci: 16.12. na zastupitelstvu 
v Mostu přijímali dvě OZV – jednu tuto kontroverzní a ji předcházela vyhláška o regulaci 
hracích přístrojů, kde je více než 120 ulic, kde je provoz hracích přístrojů, zakázán a to ona 
mně na to upozornila, že největší odpor podnikatelé v oblasti hazardu vznesli do té části 
vyhlášky, kde zakázali striktně v určitém čase provoz 

− takže ta právní situace v Mostě je poněkud jiná než v Přerově 
− v Mostě je zákaz 6-8 hodin a pak od 12 do 20 hodin je zákaz – to je ten důvod chránit 

především děti a mládež, což se v Přerově nestalo 
− § 10 písm.a je nepochybně velice kolizní a kontroverzní, tuším s § 2 zákona 40/95 o regulaci 

reklamy – tam vymezit to rozhraní zda jde o kompetenci samosprávy či zda jde o nařízení, 
tedy něco jiného, je poměrně složité, pokud neprostudujeme několik nálezů Ústavního soudu 

− nález Ústavního soudu 42/96 – Obec může za účelem ochrany veřejného pořádku stanovit 
místa, kde určité činnosti lze provozovat, respektive, kde je jejich provozování zakázáno. 
Jedná se vesměs o veřejná prostranství. Omezení respektive vymezení podnikatelských aktivit 
na místech chráněných právem či na nedotknutelnost obydlí se na toto zmocnění podle § 10 
Zákona o obcích nevztahuje. Obec nemůže omezit základní práva a svobody. Omezení 
základních práv a svobod, jejichž meze lze podle Listiny základních práv a svobod stanovit 
toliko zákonem např. omezením nedotknutelnosti obydlí, omezením výkonu podnikatelského 
oprávnění – podle nálezu Ústavního soudu 14/98 a podle Listiny základních práv a svobod 
článek 26 

− to jsou věci velmi vážné a upozorňuji, že vyhláška tak, jak je předložena je ústavně 
nekonformní  - o tom není pochyb 

− dále má podnikatel právo na informace a má právo informovat podle článku, jak říká Ústavní 
soud, podle článku 17 Listiny základních práv a svobod 
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− když jsem se tím trochu podrobněji zabýval, tak musím konstatovat, že ten materiál je ve své 
podstatě bezcenný, neměl by být vůbec schválen a měli bychom se soustředit především na 
zpřísnění regulace v místě a čase případě tak, jak navrhujeme – k úplnému zákazu hracích 
přístrojů na území města 

 
Mgr. Grambličková 

− veškeré argumenty, proč si myslím, že už nastal čas, abychom výherní automaty v Přerově 
naprosto zlikvidovali, jsem řekla na minulém zastupitelstvu 

− pokud je vám známo – není to ani 14 dní, tak v jedné přerovské herně došlo k velmi drsnému 
kriminálnímu činu a to je tedy další důvod, proč si myslím, že bychom herny měli zásadně 
omezit 

− chtěla bych se zeptat pana předkladatele – jaké má pan předkladatel důvody pro to, abychom i 
nadále tyto výherní automaty v Přerově drželi? 

− chápu, že to může být i rozpočet, ale jestli je ještě nějaký zásadní důvod, proč nechceme 
totálně z Přerova tady ty výherní automaty posunout někam jinam 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− paní zastupitelko, předkládám tady materiál, který jsem slíbil na zasedání ZM 12.12.2011 o 
omezení reklamy a o omezení jackpotů v rámci provozování heren a loterií 

− udělali jsme určitou selekci a takto jsme s tím přišli do zastupitelstva,  
− bylo tady další omezení, aby jackpoty nelákaly hráče, abychom aspoň vizuálně omezili herny 

a herny jsme nějakým způsobem zúžili na únosnou míru – zůstalo jich asi 44 nebo 42 
 
Mgr. Hrubá – vedoucí oddělení právního 

− začali bych reakcí na slova p. Puchalského, že OZV není ústavně konformní, chtěla bych vás 
ubezpečit, že ústavně konformní skutečně je, dotazovali jsme se na to dozorového orgánu - 
Orgánu dozoru nad výkonem samostatné působnosti obcí, což je Ministerstvo vnitra, mám 
tady písemné stanovisko, že OZV je v souladu se zákonem a ústavním pořádkem ČR 

− samozřejmě reaguje na nálezy Ústavního soudu, které byly vydány v oblasti regulace 
záležitosti místního pořádku podle § 10 písm.a zákona o obcích, dokonce i v té OZV máte 
odkaz na nález Ústavního soudu 

− co se týče vymezení předmětu OZV a vymezení vůči regulaci reklamy podle zákona o 
regulaci reklamy, tak od toho je v článku 1 odst.3, kde je uvedeno, že vyhláška se nevztahuje 
na reklamu šířenou na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než 
prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního 
předpisu, tímto způsobem se předmět regulace OZV vymezuje vůči zákonu o regulaci reklamy 
a vůči možnosti obce regulovat reklamu nařízení přenesené působnosti 

 
Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy 

− ať už dopadne debata o další vyhlášce jakkoliv, v případě že projde a schválíte kompletní 
zákaz provozu automatu, tak v každém případě tady zůstanou, pokud nedojde k nějakému 
průlomu v celostátní legislativě nebo nerozhodne o tom některý jiný z orgánů – Ústavní soud, 
v provozu ještě celé tři roky ty videoloterní terminály 

− z toho pohledu se já subjektivně domnívám, že rozhodně má minimálně význam bavit se na 
vašem plénu o vyhlášce, která omezuje reklamu, to je ten důvod, proč vám byla vyhláška 
předložena k diskusi  

 
Ing. Šlechta 

− nález Ústavního soudu 20/10 interpretujeme jinak – jsme přesvědčeni o tom, že jsme schopni 
okamžitě po účinnosti vyhlášky, která zakazuje hazard na celém území města Přerova, 
informovat Ministerstvo vnitra a vyzvat je k tomu, aby hned zahájili správní řízení o odejmutí 
licence 

− tuto možnost tady ještě nikdo nevyzkoušel a jsme přesvědčeni, že tato možnost zde existuje 
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− druhá věc je, že těch měst, které zakazují automaty na celém území narůstá a situace, že budou 
jezdit do Přerova nastane 

− nevím, jestli si zastupitelé uvědomují, že náklady na sanování dopadu hazardu jsou několika 
násobně vyšší než jsou příjmy, které z hazardu dostáváme a to je náš důvod proč o to 
usilujeme a že nejsme tak, jak jsme nazýváni „blbý závistivý socky nebo prašivá lůza“, která 
se snaží bránit svobodnému trhu a podnikání 

− prostě ty naše zájmy, proč zakázat hazard jsou vedeny těmito důvody 
 
Ing. Machát 

− máme dvě možnosti – jedna možnost je, že schválíme tuto OZV a omezíme reklamu, tak jak je 
napsána nebo nějakou prezentaci heren, jak je napsáno v článku 3 a nebo tuto OZV 
neschválíme a neomezíme reklamu 

 
Mgr. Puchalský 

− pochopitelně mám vlastní názor a úsudek na téma, pochopitelně nemohu akceptovat trvale 
vyjadřování paní Mgr. Hrubé, že Ministerstvo vnitra blablabla, to je jenom názor Ministerstva 
vnitra, zastupitelstvo má snad po posouzení svůj vlastní názor, je schopno usoudit a 
nepotřebuje k tomu stanovisko Ministerstva vnitra, nehledě na to, že o jejich metodice mám 
své pochybnosti 

− chtěl bych se zeptat paní magistry – jakým způsobem bude zajišťovat odst.2 článku 3 písm.a? 
„Stanovují se následná pravidla pro úpravu vnějšího vzhledu provozovny“ – už to je evidentně 
zásah do Listiny práv a svobod – výlohy, vstupy, okna a jiné otvory musí být technicky 
zabezpečeny – vždyť ten vlastník má svá svrchovaná práva, která jsou nepochybně vyššími 
právy 

− a teď – je to veřejné prostranství – není, je veřejný zájem vůbec v Přerově a teď přejdu k té 
materielní věci – takovýto předpis přijmout? Kolik bylo petic, kolik bylo stížností, koho to 
uráží, koho uráží „erotic city“ apod. 

− zvažme, že ten podnikatel, případně vlastník odmítne do tří měsíců přizpůsobit vzhled své 
provozovny a já ho samozřejmě poučím, že tak může udělat a neudělá to – proč by to měl 
dělat, vždyť je to jeho zájem, má právo informovat, že je tu herna, jaký je jackpot atd. – 
trošičku se na tu věc podívejme z reálného pohledu, proto není jediný důvod proč tento 
předpis přijmout, ale je 150 důvodů proč zakázat hrací přístroje v Přerově 

 
Mgr. Netopilová 

− myslím si také, že vyhláška nic neřeší, naopak že je to jakýsi druh pokrytectví, kterým se 
zakrývá něco jiného a to, že tady není vůle v Přerově tyto věci zrušit 

− mně by hrozně zajímaly názory ostatních zastupitelů, obzvláště samozřejmě těch, kteří budou 
hlasovat pro vyhlášku a kteří jsou proti zákazu hracích automatů, protože pro mně ti lidé jsou 
naprosto nečitelní, byla bych velmi vděčná, kdyby mi napsali e-mail a vyjádřili svůj názor, 
jelikož my přece zastupujeme občany, nezastupujeme zájmy nějaké politické strany či 
politických stran a měli bychom se podle toho chovat 

− takže nečekám, že by mi někdo odpověděl teď a tady a nebudu ani zdržovat, ale velmi bych 
prosila zastupitele vládnoucí koalice, aby mi napsali svůj názor na tuto věc, myslím si, že je to 
i důležitý vzkaz pro občany 

 
Mgr. Grambličková 

− tím, že tady zaznělo od pana Karoly, že videoterminály mají smlouvu ještě na další tři roky 
budu hlasovat i pro tuto vyhlášku, aby se tady omezila alespoň reklama i když to považuji za 
strkání hlavy do písku, ale samozřejmě budu hlasovat pro vyhlášku navrhovanou opozicí, aby 
videoherní terminály a automaty byly úplně z města vytlačeny 

− zrovna dnes zazněl na Radiožurnálu názor ombudsmana, který se vyjádřil v tom smyslu, že 
Ministerstvo financí nemůže právě ve vztahu k těmto hernám zasahovat do kompetencí obce 

− v předchozím příspěvku jsme se ptala pana předkladatele, jestli by mi sdělil jediný pádný 
argument, proč nechce, aby herny z Přerova zmizely? 
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primátor Ing. Lajtoch 
− o tomto už byla velká diskuse 12.12. 2011 a to se zeptejte svých koaličních pravicových 

partnerů, proč s tímto takto vystoupila rada, která toto doporučuje 
− u nás na klubu jsme si řekli, že to omezení samozřejmě nic neřeší a myslím si, že pokud se 

něco omezí, tak to vyvstane někde jinde, jak bylo řečeno „černé“ herny apod. 
− ve větších městech je to tak, že se zruší herny, ale soustředí se do jednoho casina , možná je 

chyba, že v Přerově není casino a záležitost by byla vyřešena, jak chtěl pan Puchalský zřídit 
casino na výstavišti neúspěšně 

 
Mgr. Hrubá – vedoucí oddělení právního 

− stanovisko Ministerstva vnitra je pro nás podstatné z toho důvodu, že jako orgán dozoru má 
možnost pozastavit účinnost nezákonné či neústavní OZV obce a následně ji předložit 
Ústavnímu soudu k posouzení ústavnosti – z toho důvodu jsem zmínila stanovisko MV, které 
je jednoznačné 

− pokud se týká výtky, že porušujeme Listinu základních práv a svobod článkem 3 odst.2 
vyhlášky, tak pokud si dobře vybavuji – nemám před sebou tuto listinu, ale v článku 2 je 
uvedeno, že povinnosti lze ukládat toliko na základě zákona a v jeho mezích – právě to je 
smysl té obecní normo tvorby, že v rámci ustanovení § 10 písm.a zákona o obcích lze OZV 
stanovit pravidla a povinnosti pro fyzické či právnické osoby, pro občany obce – skutečně 
nevybočujeme z Listiny základních práv a svobod 

 
Mgr. Puchalský – technická 

− žádný právní předpis v ČR nezmocňuje obce k tomu, aby regulovaly reklamu – na to 
upozorňuji a především panu Karolovi a všem nám – nález Ústavního soudu 29/10 ten 
jednoznačně umožňuje vydat OZV a nepochybně teroguje jako pramen práva ustanovení 
zákona o tříleté přechodné lhůtě, to si zákonodárce neuvědomil a bude to na základě podnětu 
Ministerstva financí muset upravit – existují tu dva prameny práva – nález Ústavního soudu a 
samozřejmě zákon o hraní atd. 

 
Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy – technická 

− pane zastupiteli, vaše stanovisko považuji za naprosto věcné, ano souhlasím s tím, že výklad 
Ústavního soudu je rozporuplný, dá se vykládat různě 

− nakonec se tady budeme dohadovat o tom, kdo bude platit těmto provozovatelům náhrady 
ušlého zisku a půjde o to, jestli to bude Ministerstvo financí nebo jestli to budou obce 

− nicméně troufám si říci, protože herní loby je v tomto státě už asi jediná, která má peníze, že 
se bude asi bránit poměrně zuřivě  

 
Mgr. Puchalský – technická 

− pan Karola tu šíří jakousi neurčitost – jestli obec přijme OZV, kterou zakazuje, tak ta 
rozhodnutí v individuální správním procesu realizuje stát 

 
p. Jandová 

− jaké nástroje bude používat magistrát – jedná se mi o článek 3 – Pravidla pro úpravu vnějšího 
vzhledu provozovny – když to ten nájemce nebo majitel nebude dodržovat – jakým způsobem 
bude magistrát jednat, aby splnili tato pravidla, o kterých teď mluvíme 

− asi před čtyřmi lety jsem si všimla, že na Sokolovně – což je kulturní památka – je světelná 
reklama – teď je jedno, že to bylo na sázkovou kancelář nebo hernu, ale byla tam světelná 
reklama, protože vím, že na památce tyto reklamy nesmí být, tak jsem informovala Ústav 
památkové péče – trvalo rok a půl než se podařilo tuto světelnou ceduli odstranit ze 
Sokolovny, takže bych chtěla vědět jakým způsobem docílíte toho, že ten majitel vám opravdu 
toto splní a dodrží 
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Mgr. Hrubá – vedoucí oddělení právního 
− pokud provozovatel nebude splňovat podmínky, které jsou stanovené OZV, pak mu lze 

samozřejmě uložit sankci podle zákona o obcích podle § 58 za správní delikt – je to do částky 
200 tis.Kč – takže ukládáním sankcí 

 
Ing. Dostal 

− naopak děkuji pracovníkům magistrátu, kteří dodali i podpůrné stanovisko Ministerstva vnitra 
− k panu Puchalskému – překvapuje mě, jak tady vehementně brání reklamu a svobodné 

podnikání , v tom kontextu mi uniká myšlenka, jako že vlastně potom navrhuje kompletní 
zákaz všech automatů po celém Přerově 

− k paní Netopilové – předpokládám, že všichni zastupitelé se vyjádří svým hlasováním, takže 
nebude potřeba zasílat nějaké e-maily 

 
Ing. Pospíšilová 

− ve vyhlášce v bodě 3 článku 3 – kolik je takových provozoven, na které se to nebude 
vztahovat, protože to mají jako doplňkovou činnost – takže to nebudou muset zabezpečit? 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− pokud to chcete písemně – my jsme to brali obecně jako že u všech – každá herna asi má 
nějaké občerstvení 

 
Ing. Šlechta 

− zarazilo mně, že nejste schopni na tak elementární dotaz odpovědět, protože jaká bude 
účinnost vaší vyhlášky, když nevíte koho se týká 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− pane inženýre, paní Pospíšilová se ptala hlavně na doplňkovou činnost 
 
Mgr. Puchalský – technická 

− provozovny loterijních a videoloterijních her tvoří doplňkovou činnost – to jsou pohostinská 
zařízení a další místa splňující zvláštní provozní režim podle § 17 zákona 202 o loteriích atd. 
se nevztahuje ta regulace o zneprůhlednění, nahlížení atd., protože to je nesmírně důležité 
ustanovení jako výjimkové ustanovení a může v podstatě postavit na hlavu tu obecnou snahu 
regulovat, tak chceme vědět, kolik takových případů v Přerově je, což je naprosto legitimní a 
mělo to být v důvodové zprávě   

 
občan – p. Vyhlídka 

− herny – to je živná půda pro zločin, peníze lákají ta některá individua, staly se tam vraždy, tak 
proč trváte na tom, aby v Přerově zůstaly – co vím, tak většina občanů ty herny nechce 
v Přerově 

 
Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy – technická 

− v článku 3 odst. 1, který obecně zakazuje propagaci veškerých sázkových her atd., vyjma 
vnitřních prostor provozoven 

− v tom smyslu vymezení těch činností, tak samozřejmě tak, jak je ta vyhláška koncipovaná, tak 
se týká těch provozoven, kde je hlavní činností činnost restaurační a vedlejší činností 
provozování hracích automatů 

 
p. Jandová 

− dala bych protinávrh a ten by byl v bodě 3, protože si myslím, že ten bychom měli vypustit 
úplně – to je výjimka, která velmi poškodí bod 2 – všude, kde jsou ty loterie a hry, tak 
samozřejmě tam je ta hostinská činnost, takže buď budou sázkové hry a loterie bez hostinské 
činnosti a hostinská činnost bez her – alespoň toto jednoduché omezení by mohlo projít 

− takže dávám protinávrh , abychom vypustili bod 3 
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Hlasování o protinávrhu p. Jandové (viz výše): 11 pro, 6 se zdrželo, 16 nehlasovalo-NEPROŠLO 
 
Hlasování o předloženém návrhu: 21 pro, 1 se zdržel, 11 nehlasovalo 

 

415/10/10/2012 Změna zakládací listiny Nadačního fondu Přerov - Cuijk 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu zakládací listiny Nadačního fondu 
Přerov - Cuijk, IČ: 27803201, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 75/2, PSČ 750 02, tak, 
že text čl. II odst. 2 zakládací listiny citovaného nadačního fondu ze dne 27.4.2007 zní takto:  
 
"Sídlem nadačního fondu je: Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 71/2, PSČ 750 02". 
V jiném se zakládací listina nemění. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.3.2012 

Hlasování: 33 pro 

 

416/10/10/2012 Přerovská rozvojová, s.r.o. - změna statutárních orgánů, změna sídla  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  navrhuje valné hromadě obchodní společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ: 27831337, se 

sídlem Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, jejíž působnost vykonává 
Rada města Přerova, změnu statutárního orgánu této obchodní společnosti, a to  

 
a) odvolání stávajícího jednatele společnosti pana Ivo Kropáče,  
 
b) jmenování jednatele společnosti pana Ing. Jaroslava Čermáka,  
 
2.  schvaluje změnu sídla obchodní společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ: 27831337, se 

sídlem Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02 na adresu Přerov, Přerov I 
- Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 750 02. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 30.4.2012 

Diskuse: 
p. Passinger 

− mám připomínku – myslím si, že i opozice by měla mít šanci rozhodovat o obecních věcech a 
myslím si, že tady máme určité typy lidí, kteří jsou ochotni se porvat o problémy města 
Přerova 

− proto bych podal protinávrh  v bodě b) vyměnit za navrhovaného pana Čermáka a jmenovat 
za jednatele společnosti pana Vladimíra Puchalského,   

 
primátor Ing. Lajtoch 

− nemáte pravdu, já jsem toto jednatelství nabízel paní Tomaníkové, paní Pospíšilové, ale 
neměly zájem, takže jsme se dohodli s panem Ing. Čermákem jestli by nepřevzal funkci 
jednatele po panu Kropáčovi a takto jsme se dohodli 

− ani mně nenapadlo, že by pan Puchalský chtěl být jednatelem 
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RSDr. Nekl 
− mně by zajímalo proč se ruší z úsporných důvodů jedna městská organizace, která spravuje 

byty s tím, že bylo kdysi řečeno, že to budou spravovat pracovníci magistrátu a na druhé 
straně – organizace, o které se mluvilo, že možná by měla zaniknout se jí hledá náplň práce, 
tzn. že to také bude stát nějaké peníze, takže v tom případě nevím, proč rušíme domovku a 
zakládáme organizaci, která bude nahrazovat domovku 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− tato obchodní společnost by měla spravovat ne byty města, ale byty, které domovní správa, 
jako doplňkovou činnost nebo-li podnikatelskou činnost provozuje, takže jsme ji chtěli 
přesunout na podnikatelskou činnost – týká se to bytů, které v současné době dělá domovní 
správa správu společenství vlastníků bytů, které byly prodány nebo to mohou být i jiní 
vlastníci 

− naše byty budou dále spravovány prostřednictvím magistrátu města 
 
Mgr. Grambličková 

− když se se slávou Přerovská rozvojová zakládala, upozorňovala jsem, že to bude k ničemu, že 
taková společnost nemůže zajistit rozvoj Přerova, výkupy pozemků pro terminál, atd., musím 
se sama pochválit, že mi tedy bylo dáno tímto za pravdu, akorát nás to stálo několik stovek 
tisíc zbytečně vyhozených pro Přerovskou rozvojovou 

 
občan – p. Balek 

− mám poznámku, která směřovala možná stejným směrem, protože když ještě tato společnost 
měla webové stránky, tak dva základní záměry této společnosti byl terminál kombinované 
dopravy a podnikatelský inkubátor 

− jak jsme se nedávno dozvěděli, tak podnikatelský inkubátor jako záměr města Přerova byl 
svým způsobem zprivatizován ve prospěch developerské společnosti, která ho bude realizovat 
v areálu želatovských kasáren, takže já to beru, že z 50% tato společnost ztrácí svůj význam 

− byl bych rád, kdyby tato společnost se nevzdávala záměru podnikatelského inkubátoru, 
protože je to určitá funkcionalita nebo jedna z mála pák, kterou město může mít pro podporu, 
kultivaci a rozvoj podnikatelského prostředí a tím, že se tato páka takto nabídla developerské 
společnosti proto, aby se využila dotace pro budování podnikatelského inkubátoru, kterou 
mohla využít Přerovská rozvojová, tak tady hrozí určité riziko v tom, že po vyčerpání dotace 
tato společnost nebude schopna tuto funkcionalitu dále v Přerově zajišťovat a může zaniknout 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− v současné době společnost nevyvíjela činnost, tak proto jsme se s vedoucí ekonomického 
odboru dohodli, že má v činnostech možnost i řešit správu cizích bytů a chtěli jsme pro to 
využít tuto společnost, aby dělala správu bytového fondu, ale aby smysl této společnosti nebyl 
zastaven, aby byla funkční a kdyby byla možnost, aby plnila i ty rozvojové záležitosti města 

 
p. Jandová 

− oslovili jste majitele těch bytů, jestli mají zájem, aby je spravovala Přerovská rozvojová, jestli 
víte za kolik peněz by tuto činnost vykonávala a jestli víte, že majitelé bytu nebudou chtít 
přejít pod jiné soukromé kanceláře, které toto provozují 

− chtěla bych vědět, z jakého důvodu má Přerovská rozvojová tuto správu dělat, když tady 
existují jiné soukromé subjekty, které ji již provozují 

 
primátor Ing.Lajtoch 

− v rámci řešení Domovní správy města Přerova, protože to je vedlejší činnost tzv. 
podnikatelská, tak přejde na podnikatelský subjekt 

− do konce měsíce března oslovíme všechna společenství vlastníků, že se mění charakter 
domovní správy, že se nějakým způsobem transformuje a že ta činnost přechází pod městskou 
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obchodní společnost 100% vlastněnou městem, jestli mají zájem o správu jejich bytového 
fondu 

− co se týká správy našich bytů a nebytových prostor včlenit pod odbor majetku a částečně pod 
odbor ekonomiky, aby byla jednotná účetní osnova a z důvodu netransparentnosti vůči městu 
jsme přistoupili k tomuto kroku 

− byla to i kritika vás zastupitelů, když jsme půjčovali finanční prostředky domovní správě, že 
by jsme to měli nějakým způsobem řešit, proto takto postupujeme a jedním z kroků je oddělit 
podnikatelskou činnost do samostatného subjektu 

 
občan – p. Vyhlídka 

− na mně to zapůsobilo tak, kdy efektivně vkládané peníze do domovní správy, tím, že se spojí 
s Přerovskou rozvojovou, která zhruba 4 roky byla černou dírou, tak tím se vlastně zlegalizuje 
příjem peněz pro Přerovskou rozvojovou, která je ve skutečnosti úplně zbytečná 

 
p. Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky 

− následně bude zasedat valná hromada, která definitivně jednatele schválí 
− vznikají obrovské problémy, konkrétně u bytů, které vlastní město – tyto byty bude spravovat 

odbor majetku 
− města jako taková správu bytů cizím vlastníkům už neprovádí – je to pro ně doplňková činnost 

a de facto se tímto nezabývají 
− aby se vyhovělo, konkrétně někteří vlastníci jsou zvyklí na to, že je to nějaká záštita města, 

takže se nabídne vlastně těmto vlastníkům současná společnost, která má veškeré zázemí pro 
to, aby mohla poskytovat tuto službu 

− takže my to nebereme jako zalepení díry nebo další činnosti pro Přerovskou rozvojovou, ale 
nabízí se tady stávajícím cizím vlastníkům bytového fondu zabezpečování správy bytového 
fondu prostřednictvím organizace města 

 
občan – p. Kohout 

− politik by neměl podnikat – to je určeno pouze podnikatelům a tady se právě připravují kroky, 
kdy územně správním celkem zabezpečený subjekt vstupuje na volný trh – je to trochu 
nerovná soutěž, protože ten subjekt, když bude ve ztrátě, tak si tak trochu požádá o finanční 
výpomoc na rozjezd nebo výhodnějším způsobem podnájmu v nemovitostech města apod. 

− v tomto případu existuje standardní tržní prostředí, kde více společností nabízí své služby, že 
by vůbec nebyl problém to těm společnostem nabídnout a vytvořit nějaké přechodové období, 
neplatí to samozřejmě pro všechny případy, u letiště bych o tom spekuloval, vidím důvody, že 
tam je to reálné, že pokud územně správní celky vlastní letiště nebo založí společnost, která se 
snaží něco s letištěm udělat, tam jsou ty důvody trochu jiné, ale tato společnost vstupuje na 
čistý trh, který je ničím nekrytý, který je naprosto v pohodě, nejsou tu žádné problémy a nebo 
si založit ryze soukromou společnost, která nebude vůbec navázaná majetkově na město 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− domovní správa dávno dělá konkurenční činnost už od roku 1997, řada společenství vlastníků 
zůstala u Domovní správy města Přerova, a to z důvodu toho, že to je z města, že je nikdo 
nevytuneluje a prostě že má určitou jistotu a stabilitu 

− bude to obchodní společnost 100% vlastněná městem a jednateli by měli být zastupitelé 
− situace bude totožná jako byla s DSMP, nicméně to bude dělat samostatná společnost, bude 

transparentní  
 
p. Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky 

− konkrétně dostanou oznámení s tím, že DSMP končí činnost a současně dostanou nabídku, že 
pokud budou mít zájem tak jim tyto služby může poskytovat Přerovská rozvojová, takže záleží 
na nich koho si vyberou, samozřejmě mají možnost přejít k někomu jinému 
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− co se týká tržního prostředí, protože se jedná o společnost s ručením omezeným, tak i ten 
nájem musí být v místě a čase obvyklý, nebude tam žádná koruna, počítáme s tím, že bude 
tržní 

 
občan – p. Kohout 

− je dobré si uvědomit, že se svěřováním těchto pravomocí soukromým subjektům se 
znepřístupňují samozřejmě informace z těchto subjektů 

 
občan – p. Střelec 

− dělám v samostatné právním subjektu, takže se chci zeptat – jediná činnost Přerovské 
rozvojové bude teď správa bytů – jedna z činností – takže pokud nebude vykazovat 
hospodářský výsledek, město samo přijde s tím, že ho zruší, protože dotovat by ji nemělo 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− jestli tam bude 10 zaměstnanců a nebudou mít náplň, tak jich bude třeba 6 a aby byli prostě 
soběstační 

− budeme tedy hlasovat o protinávrhu pana Passingera – aby jednatelem společnosti byl p. 
Puchalský, který souhlasí s předloženým návrhem 

 
Hlasování o protinávrhu p. Passingera (viz výše): 12 pro, 12 se zdrželo, 9 nehlasovalo -NEPROŠLO 
 
Hlasování o předloženém návrhu: 23 pro, 2 proti, 3 se zdrželi, 5 nehlasovalo 
  

 

417/10/10/2012 Obecně závazná vyhláška č. …/2012, o zákazu provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her na celém území města 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, zastupitelé za SpP a KSČM. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení schválit Obecně závaznou vyhlášku    
č. …/2012 o zákazu provozování sázkových her,  loterií a jiných podobných her na celém území města 
v předloženém upraveném znění. 
 
Diskuse: 
Mgr. Puchalský 

− domnívám se, že po 3 nebo 4 pokusu už není potřeba žádných doplňujících informací 
− informace o hazardu v Přerově a jeho postavení a jeho ochranou ze strany koalice jsou 

všeobecně známy, my se pokoušíme samozřejmě hazard zakázat úplně  
Ing. Šlechta 

− 16 z nás minule podpořilo tento návrh, protože dnes chybí paní Mgr. Ticháčková, tak nám 
dnes chybí 3 hlasy 

− měst neustále přibývá a Přerov bude za chvíli na ocasu těch měst, které nejsou ochotny 
regulovat provozování hazardu, postavit se čelem proti sociálním důsledkům hazardu 

− pokud to dnes nebude schváleno, tak to předložíme znovu na dalším zastupitelstvu, budeme se 
dotazovat, jak je možné, že zástupkyně ředitele gymnázia je ochotna regulovat hazard, kdežto 
ředitel ZŠ Želatovská nikoliv, budete muset převzít osobní zodpovědnost vy, kteří podporujete 
hazard a my budeme pokračovat a poukazovat 

 
Ing. Symerský 

− města vstřícná hazardu padají jedno po druhém 
− byli jsme informováni, že tomu tak není, že omezování hazardu se týká jenom pár měst, ale 

výčet měst uvedený v důvodové zprávě je dosti obsáhlý 
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− v tomto týdnu jsme přečetl na zpravodajském serveru ČTK článek o meziročním nárůstu 
osobních bankrotů v ČR, kdy v lednu letošního roku nově vyhlásilo osobní bankrot 1292 lidí, 
což je doposud rekordní číslo, existuje nepochybně relace mezi patologickým hráčstvím na 
tomto počtu osobních bankrotů 

− teď máme možnost nepodpořit nárůst osobních bankrotů přímo v našem městě 
− byl bych rád, kdybychom schválili předloženou vyhlášku a skutečně tak pomohli závislým 

hráčům, jejich rodinným rozpočtům a taky jejich okolí 
 
Ing. Pospíšilová 

− do diskuse se teď zapojím jako občan města Přerova a ne jako zastupitel a chtěla bych znát 
osobní názor paní Dobyškové, paní Hudečkové a pana Dvorského – jaký mají názor na tuto 
OZV – myslím si, že jako občan, mám právo na jejich názor  

 
p. Hlavinka 

− důvodová zpráva je podle mého názoru naprosto nepřijatelná – měla by obsahovat nějaké 
zásadní argumenty, měla by obsahovat případně vyjádření odborných útvarů, odborů města, 
městské policie, případně popis předkládaných důsledků toho rozhodnutí – nic takového tam 
není 

− já jsem si přečetl, že pro tuto vyhlášku na minulém zastupitelstvu hlasovalo 16 odvážných 
zastupitelů – nevím, proč jsou odvážní a proč se sami tak nazývají 

− vy jste uvedli 25 obcí – pro vaši informaci – v ČR existuje celkem 598 měst, z toho je 23 
statutárních měst a z těchto statutárních měst se připojila pouze 4 města , existuje 488 měst 
nad 2 tis.obyvatel, 132 měst nad 10 tis.obyvatel – podívejte se jaké % se k tomu připojilo 

− argumenty, že zlikvidujete hazard jsou nesmyslné, to by jste museli zakázat všechno možné, 
především fenomén dnešní doby jako je internet, dnes je možnost pro každého prosázet 
majetek přes internet 

− z důvodové zprávy nevychází nic jiného, je to jen politická proklamace, místo konkrétních 
argumentů zde máme názory opozičních zastupitelů, těch, kteří tuto vyhlášku předkládají 

− chci navrhnout, abychom se k ničemu takovému neuchylovali – důvodová zpráva by neměla 
obsahovat názory jednotlivých zastupitelů, to by měly být skutečně jen odborné výstupy 

− krvavé peníze a podobné proklamace je zavádějící, vždyť největší metlou je alkohol nebo 
tabák a spotřební daně plynou ze státního rozpočtu také třeba na důchody, do zdravotnictví – 
to jsou také krvavé peníze podle vás 

− domnívám se, že je potřeba hledat společenský concensus řešení těchto problémů ať už je to 
alkohol, tabák, ať už je to patologické hráčství nebo drogy 

 
p. Laga 

− my nechceme zlikvidovat něco, my to nepodporujeme ten hazard, tak jako někteří, kteří ho 
podporují tím, že to tady provozují 

− když jsme u nás v hospodě ve 13 ukázal jak zastupitelé hlasovali a viděli, že lékaři hlasovali 
pro, učitelé hlasovali pro a to bylo pro ně otřesné, že vůbec něco takového se mohlo stát a to 
už vůbec nemluvím, že vedení radnice hlasovalo pro hazard a vůbec to nějakým způsobem 
taktéž nezdůvodnili 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− my jsme hlasovali o určité regulaci a omezení těchto heren na území města Přerova, herny 
vznikaly samy, my jsme je nezakládali, nicméně jsme udělali určitou regulaci již podruhé a ta 
regulace je možná jeden z kroků, který by mohl docílit určitého efektu, že tady nebude tolik 
heren – nějak jsme to zastavili a omezili 

− herny zde vznikaly nezávazně od 90 let bez zastupitelů 
 
p. Laga – technická 

− vy jste udělali jen takovou kosmetickou úpravu a podpořili jste ten hazard, protože jste zrušili, 
co bylo zrušené, takže pánové neudělali jste pro to vůbec nic 
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MUDr. Chromec 
− minule jsem hlasoval proti nebo jsem se zdržel hlasování a já ani dnes nemůžu souhlasit s tím, 

aby se od 1.3.2012 schválila OZV, která ruší provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her na celém území města 

− na území města Přerova bylo za posledních 15 let léčeno celkem 150 lidí ze závislosti a to je 
léčení zásadně ústavní a dlouhodobé, myslím si, že ani koalice to nemyslí tak, že by ten hazard  
hodlala podporovat 

− i koalice má nepochybně záměr totálně zrušit, ale musíme přesně formulovat co – výherní 
hrací automaty, výherní videoterminály nepochybně zrušit můžeme, podle stávající legislativy 
s jistými omezeními, ale bude problém ta širší formulace – podobné hry tzn. poker, 
s odpuštěním pexeso, cokoliv 

− myslím si, že tento váš návrh chápu jako svůj návrh s tím, že se musí jednat o záměr a že nelze 
udělat vyhlášku od 1.3.2012, myslím si, že se ta legislativa musí ustálit, musí se dořešit ta 
záležitost, že ti lidé, kteří to provozují musí mít šanci se z toho nějakým způsobem sami 
vyvázat, protože mají smlouvy – souhlasím s právním výkladem, že není možné, aby Ústavní 
soud a vedle toho jiný zákon šly proti sobě, takže opravdu musí proběhnout proces na 
Ministerstvu financí, který umožní zrušit to oprávnění dřív než v tom roce 2014, ale podle 
mého soudu bychom měli přijmout záměr zrušení nebo zákazu těchto činností přesně 
specifikovaných ne od 1.3.2012, ale minimálně od 1.1.2013, aby vznikl prostor pro to, aby se i 
ti, co jsou dotčeni touto vyhláškou se mohli adaptovat 

− to je můj názor a udělám všechno pro to, aby koalice tento můj názor převzala, ale nebudu 
souhlasit s likvidací 1.3.2012, protože očekávám, že bychom měli na krku spoustu soudů o 
náhradu škody 

 
Mgr. Grambličková 

− vystoupení pana Hlavinky mně jaksi donutilo se vyjádřit 
− tentokrát jsem se zklamala, protože jestli jeho zásadním a základním kamenem argumentů 

bylo to, že je špatně napsaná důvodová zpráva, tak to považuji za ryzí formalismus a to by 
neměl být důvod pro to, abychom celý tento návrh shodili ze stolu 

− pak tam argumentuje alkoholem, kouřením – alkoholovou vyhlášku máme- tam to víc omezit 
nemůžeme, to nám neumožňují vyšší zákony, stejně tak nemůžeme vymítit  kouření, ale 
s hazardem máme možnost něco udělat a nějakým způsobem ho vyregulovat 

− samozřejmě bych se sama přikláněla spíše k tomu, aby tam byl dán určitý časový prostor pro 
zrušení heren, protože od 1.3. je opravdu trošičku nátlakové, čili kdyby tady přišel od 
předkladatelů nějaký návrh na časový posun – aspoň půlroční nebo do konce kalendářního 
roku velmi bych to uvítala, ale i tak budu pro tuto vyhlášku hlasovat, ale skutečně bych 
ocenila, kdyby tam časový prostor vznikl 

 
Ing. Šlechta 

− důvodová zpráva obsahuje přesně to, co obsahovala důvodová zpráva města Hranic tzn. 
zpracovaný právní názor, připomínkovaný Ministerstvem vnitra, takže není pravdou, že 
nesplňuje tu odbornou část 

− pane doktore Chromče – když změníme účinnost v návrhu vyhlášky z 1.3.2012 na 1.1.2013 – 
můžeme počítat s vašimi hlasy?  

 
Mgr. Puchalský 

− mně se názor pana Dr. Chromce líbil a není důvodu, aby pro něj nehlasoval, když ho přijmeme 
dnes k 1.1.2013, tak plně vyhovíme jemu a tomu realismu vyhlášky – její účinnosti a efektu 

− takže my měníme článek 3 z 1.3.2012 na nabytí účinnosti vyhlášky dne 1.1.2013 – 
pozměňující návrh 

 
MUDr. Chromec – technická 

− je potřeba upřesnit šíři zákazu – nám všem jde o zrušení výherních automatů a terminálů 
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Ing. Pospíšilová 
− stále čekám na odpověď paní Dobyškové, paní Hudečkové a pana Dvorského – já jsem se jí 

nedočkala jako občan 
 
Mgr. Dvorský, Ph.D. 

− diskuse se nám mění v jakési vyvolávání určitých konkrétních lidí a jejich vyzývání – jednou 
paní Netopilová tady vyzývá všechny zastupitele, aby jí zasílali e-maily a tam vyjadřovali své 
názory s tím, že to bude mít dobrou odezvu u obyvatelstva – to jsem nepochopil, teď zase tři 
konkrétní zastupitelé jsou vyzváni k tomu, aby reagovali atd. 

− myslím si, že jako zastupitel mám právo reagovat a přihlásit se do diskuse když uznám já sám 
za vhodné a nejsem tady v pozici takové, aby mi ostatní zastupitelé říkali, kdy mám mluvit a 
kdy ne 

− pokud se mně chcete na něco zeptat, tak je to možné, ale ne tímto způsobem, dokonce jsem 
chtěl vyjádřit v této diskusi a teď to prostě neudělám, protože mám pocit, že jsem vyvoláván 
ve škole – nebudu se vám vyjadřovat 

 
Mgr. Netopilová 

− znovu vyzvu všechny zastupitele z vládní koalice, aby byli tak laskaví a pokud jim to nebude 
dělat nějaké velké problémy a budou proti té naší vyhlášce, tak kdyby mi prostě sdělili svůj 
jasný názor 

− já to považuji za důležité ani ne pro sebe, ale právě pro to obyvatelstvo, jak to nazval pan 
Dvorský, já bych řekla pro občany města Přerova – pro voliče, protože my jsme opravdu jejich 
zástupci 

 
p. Sedláčková  

− doporučuji, když budou tady páni zastupitelé předkládat tuto vyhlášku, aby tam opravili 
v článku 3 konkrétní datum – máte tam 1.1.2012, tak aby bylo opraveno na 12.12.2011 a ještě 
drobná věc – ve znění pozdějších předpisů 

 
Mgr. Puchalský 

− upravený návrh na usnesení: článek 3 – účinnost – tato OZV nabývá účinnosti dnem 
1.1.2013 a článek 2 – zrušující ustanovení – touto OZV se zrušuje OZV č. 6/2011 o stanovení 
míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry – ze dne 12.12.2011 

 
Hlasování o upraveném návrhu na usnesení (viz výše): 16 pro, 4 se zdrželi, 13 nehlasovalo-
NEPROŠLO 

 

418/10/10/2012 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SML/196/2011 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
dotace č. SML/196/2011 uzavřené na základě usnesení č. 35/2/6/2010 mezi statutárním městem 
Přerovem a subjektem TK Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, U Tenisu 16, dle 
důvodové zprávy. 
 
Hlasování: 27 pro, 2 se zdrželi, 4 nehlasovali 

 
 
NÁMĚTY, DOTAZY A P ŘIPOMÍNKY 
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RSDr. Nekl 
− vystoupil bych zde s jedním námětem, který mi sdělili  někteří představitelé organizací, které 

sdružují občany tělesně postižené s prosbou, aby se město už zamyslelo nad jednou věcí – 
všude po světě i v Lipníku nad Bečvou existují zařízení, které využívají euroklíč tzn. sociální 
bezbariérové zařízení, není to jen pro tělesně postižené, tento euroklíč mohou používat i 
maminky atd. – tento euroklíč se prodává u nás v informačním centru, ale v Přerově není 
jediné zařízení, které by pro tyto lidi sloužilo 

 
Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

− my v této záležitosti již jednáme se Svazem pro tělesně postižené konkrétně s panem Krásou, 
vytipovali jsme 4 objekty ve vlastnictví města, kde by ty eurozámky měly být umístěny, 
pokud bude svazu přidělena dotace, budou nainstalovány a my se budeme podílet na zajištění 
tohoto projektu, čili už je to řešeno 

 
p. Passinger 

− hledal jsem všude informace v rámci připomínkování nebo řízení z rekonstrukce železničního 
mostu – jestli vůbec někdo uvažoval, že se shodí  lávka, která byla součástí toho mostu zhruba 
60 let, lávka má být shozená – a občanům neporučíte a spousta z nich bude chodit po kolejích 
tzn. že nebezpečí je tam dost velké 

− jde o to, jestli město vůbec nějakým způsobem na to reagovalo, jestli se zda vůbec se 
uvažovalo o nějakém mostu – most tam stojí – lidé to používali a používají  

− když půjdete po Čechové ulici a podíváte se na bývalou vojenskou správu – nemá to v mnoha 
místech okna a je to nějakým způsobem zajištěno? 

 
Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

− musím se přiznat, že jako město jsme reagovali spíše na problémy Mádrova podjezdu 
− pak byl ještě další takový blok spíš – to byla otázka těch dvou podchodů, tzn. toho stávajícího 

podchodu a toho nového podchodu, kdy my jsme vlastně chtěli, aby ten nový podchod pod tou 
tratí šel až za kolejiště a za nádražím by se udělalo takové odstavné parkoviště a pak 
návštěvníci města by chodili do nového podchodu 

− ono to jednání bylo trochu složitější, nakonec to u toho nového podchodu skončilo tak, že 
snad teda zůstane nějaká možnost, že by se do budoucna ten podchod mohl rozšířit, ale 
bohužel ne za peníze této investice, možná nějakých jiných peněz 

− co se týká vlastního železničního mostu, tak jsme určitě neuplatňovali, aby tam byla nějaká 
lávka v rámci vlastního železničního mostu, protože spíš jsme teda řešili jiné věci 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− panu Passingerovi zašleme písemnou odpověď 
 
Mgr. Grambličková 

− byla jsem několikrát atakována s tím, že jak mohlo město dopustit, že podjezd pod Mádrovým 
mostem je tak zúžený, nepřehledný, že až tam bude nějaká havárka – jsou tam prý úzké 
průjezdové profily, zbytečně velké chodníky – vždycky vysvětluji, že to není investice města, 
ale stejně bych ráda uměla odpovědět, jestli bych mohla k tomu dostat nějakou zprávu – kdy 
bylo výběrové řízení, jak to trvalo atd. a proč to dopadlo tak, zřejmě k nespokojenosti občanů 

− k záležitosti Etického kodexu – někteří zastupitelé hlasují v rozporu s Etickým kodexem, stává 
se to často, ale nevím, jestli tento kodex ještě platí nebo ne, protože byl přijímán asi 
v předchozím volebním období a nevím, jestli platí pro zastupitele v tomto volebním období – 
toto bych také ráda věděla 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− ano, prověříme 
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Ing. Šlechta 
− chtěl bych poprosit, aby zapisovatelé a ověřovatelé dohlédli na zápis, aby tam veškeré klíčové 

pasáže byly obsaženy, nerad bych si nechal ujít slova o udavačích a podobných 
 
pirmátor Ing. Lajtoch 

− samozřejmě si to pohlídáme, máte tam paní Jandovou a určitě to pohlídá 
 
Mgr. Netopilová 

− ráda bych se zeptala na záležitost s knihovnou, navazuji tady na pana Mlčáka, protože poté, co 
se objevil nápad s umístěním knihovny naproti gymnázia, který se mi velice líbí, tak mně by 
zajímalo do jaké míry je pravděpodobné nebo ne, že na tento záměr vyjdou nějaké peníze 
nebo že se prostě zrealizuje 

− čekala bych, že po tolika letech bude konečně knihovna prioritou nebo aspoň jednou z priorit 
města, a že se už něco konkrétního udělá 

− další dotaz se týká lidí bez domova v Přerově – jak je to v současné době, kdy jsou silné 
mrazy, jaké mají možnosti třeba pobytu i denního a nejenom v noci v ubytovně atd. i co se 
týče případné pomoci těmto lidem od občanů 

 
Mgr. Kulíšek 

− co se týče knihovny, přišla nabídka od firmy, která v současné době vlastní tuto budovu, přišli 
s vizualizací, jak by tato lokalita mohla vypadat a že by v ní mohla být umístěna knihovna, 
tuto vizualizaci jsme si nechali předvést na vedení a na radě města, nechali jsme si dát 
vyjádření pana ředitele knihovny, který komunikoval s touto firmou, kde si upřesňovali 
některé věci, jaké jsou představy ze strany jeho a města na požadavky knihovny 

− nám se zdá, že tato lokalita je vhodná pro knihovnu i to, že se vlastně celá ta lokalita upraví 
− informovali jsme o tom na tiskové konferenci novináře a pronikly do medií nějaké obrázky a 

názory, na dnešním zastupitelstvu jsme nepředkládali žádný materiál, protože čekáme až bude 
zpracovaná finanční analýza i ve vztahu na jiné budovy, které vlastní město, abychom věděli 
jak je to s Čechovkou, s Chemoprojektem, abychom měli podrobnou analýzu, jak s těma 
budovami můžeme počítat, chceme také už konkrétní návrh firmy, který bude nejen v oblasti 
vizualizace knihovny, ale bude mít i ekonomické a technické parametry 

− až budeme mít toto v rukách, předložíme to do orgánů města, budeme o tom jednat a dřív než 
to půjde do orgánů města, tak bychom to chtěli předvést široké veřejnosti 

 
Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

− Český červený kříž má ubytovnu pro bezdomovce, kapacita lůžek je 65, podle aktuálních 
informací to není plně využíváno, čili stále je rezerva a tam i tito lidé mohou dostat 
občerstvení – horkou polévku apod., je to i přes den i přes noc 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− byl jsem se tam podívat několikrát, objekt není samozřejmě v ideálním stavu, nedá se dobře 
vytopit a už jsem si napsal poznámku, že bychom měli toto ubytování nějakým způsobem 
řešit, protože pokud takové mrazy budou i v dalších letech, tak je to nevyhovující 

 
Bc. Zatloukal 

− rozhodl jsem se, že ještě jednou se přihlásím do diskuse na závěr s takovou věcí – my tady 
hovoříme o Etickém kodexu, zaštiťujeme se různými slušnými chováními a já tady 
poslouchám neustále ze zadních lavic výpady proti nám – většinou koalici 

− ve 14.36 hodin, když se jednání zúčastnil náměstek hejtmana a projednávali jsme, jak nakládat 
s odpady, tak pan Šlechta po třetím vystoupení pana Puchalského, když mu bylo odebráno 
slovo řídícím jednání prohlásil: “To je snad přes čuňu.“  

− Vážení zastupitelé, toto už překročilo rámec, navrhuji následující usnesení: Zastupitelstvo 
města Přerova po projednání odsuzuje vulgární výrok zastupitele Ing. Richarda Šlechty v 
průběhu jednání 10. Zastupitelstva města Přerova. 
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− mám zde svědka, zde vedle mě sedícího zastupitele Miloše Šidlo, který tento výrok taktéž 
slyšel 

− já si myslím, že takové výroky o fyzickém napadání představitelů města na půdu 
zastupitelstva města rozhodně nepatří 

− pane řídící, nechte prosím, o mém návrhu hlasovat 
 
Mgr. Netopilová 

− chtěla jsem říct provokativní větu, že to tady začíná být zábavné, ale protože se ta atmosféra 
zase nějak zmrazila, tak už nebudu říkat nic 

 
Ing. Šlechta 

− děkuji, že pan Zatloukal naslouchá, to sdělení bylo soukromé, bylo sděleno panu Puchalskému 
a bylo samozřejmě obrazné, protože jsem se nikdy proti nikomu nedopustil žádného násilí a 
takové chování neschvaluji 

 
p. Laga 

− chtěl jsem se právě pana Šlechty zeptat zda je to pravda a pokud ano, tak by mělo následovat, 
co se ve slušné společnosti dělá, ale nevím, jak to bylo, je to tvrzení proti tvrzení 

 
Mgr. Grambličková 

− začínáme být směšní, nechme toho a kromě toho, to bude možná osobní, ale pro mě je pan 
Zatloukal málo důvěryhodná osoba, to je ale asi v našem případě oboustranné, takže pro to 
určitě nebudu hlasovat 

 
Mgr. Schenk – technická 

− jsem spolusedící Richarda Šlechty a musím prohlásit to, co říkal, že to bylo určeno tady panu 
kolegovi Puchalskému, takže to bylo pouze naslouchání soukromého rozhovoru – to se týkalo 
jich dvou 

 

419/10/10/2012 Podnět zastupitele  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení odsoudit vulgární výrok zastupitele 
Ing. Richarda Šlechty v průběhu jednání 10. Zastupitelstva města Přerova. 
 
Hlasování: 13 pro, 2 proti, 4 se zdrželi,, 14 nehlasovalo - NEPROŠLO 

 
 
Mgr. Puchalský 

− zajímají mě ve vztahu ke knihovně aktuálně již tři budovy – Čechova, možnost jídelna DIDA 
nebo tančírna a pochopitelně Chemoprojekt, myslím si, že pokud bude zpracovávána nějaká 
širší studie, tak by měla definitivně vyloučit 2 z těchto budov, které nebudou v zájmu našeho 
knihovního investování 

− chci vědět, jak je to se 7 milionovou smluvní pokutou ve vztahu ke státu a převodu Čechovi 
ulice nebude-li zbudována v objektu knihovna – mám takový dojem, že se ta lhůta blíží a 
zajímá mně jestli město jedná o změně, dodatku k té smlouvě nebo vrátí majetek státu 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− jak říkal Mgr. Kulíšek, požádal jsem, aby ten materiál byl komplexní, aby tam byla určitá 
ekonomická analýza a technické zhodnocení záměru knihovny na Palackého ulici a 
samozřejmě i Chemoprojekt a dům na Čechové ulice bude posuzován 

− chystá se to a věřím, že v dubnu na zastupitelstvu bychom předložili komplexní materiál 
− co se týká blokace 7 mil.Kč – podepisoval jsem dopis, který šel na Ministerstvo financí, kde 

jsme žádali o posunutí termínu, protože zatím ještě nevíme, jestli se vrátíme k té myšlence, 
zatímco pan architekt Horký zpracoval studii za 180 mil.Kč, nevíme jestli máme nějaké lepší 
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řešení – jedna z těch možností je právě ulice Palackého bývalá Ekoagrobanka, posléze Union 
banka 

− takže teď se to analyzuje, dopis šel o posunutí a věřím, že v dubnu budeme moci dát relevantní 
informace a vyhodnocení celé situace 

 
p. Zácha, DiS. 

− ano vstoupili jsme do jednání jak s Ministerstvem financí, tak s Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, tam se jedná zase o pozemky,  

− co se týká pozemků, tak tam úřad problém s posunutím termínu nevidí, uvidíme co 
Ministerstvo financí, tam ten termín je rok 2014 

− odbor majetku doplní tento materiál o tyto dvě budovy, budou tam ty čísla, potenciální 
náklady na rekonstrukci, sankce atd. 

 
Mgr. Puchalský 

− druhá věc, která mě zajímá je Škodova ulice – jaké máte informace o tom, jak se vyvíjí záměr, 
lhůta plyne i tam mohou velmi pravděpodobně vzniknout sankce nebo změny v jednání 
s investorem, protože jak to jde na první pohled vidět, asi to území nezvládá, takže tady mně 
zajímají poměrně podrobné informace 

 
p. Zácha, DiS. 

− jednal jsem se zástupci Opera Bohemia – oni mají termín srpen 2012 s předložením platného 
územního a stavebního povolení a zahájením stavby, ujišťovali, že přípravné práce probíhají, 
nicméně podotýkám, že na stavebním úřadu neleží žádná žádost ani o územní rozhodnutí, 
pokud jim ta lhůta uplyne samozřejmě budeme dodržovat to, co je v té smlouvě a budeme 
nárokovat veškeré povinnosti a práva, které z té smlouvy pro ně vyplývají 

 
Mgr. Puchalský 

− viděli jste už nějakou studii, je tam nějaká idea územního rozhodnutí?Jednají s vámi, 
komunikujete? 

 
p. Zácha, DiS. 

− oni předložili studii tenkrát, když žádali o ten odkup, žádná jiná studie na město předložená 
nebyla 

 
Mgr. Puchalský 

− když máme koncepci budování dětských hřišť, tak jsem si v zahraničí všiml, že vedle nich 
jsou budovány aktivní „důchodiště“ jako hřiště pro seniory, reagujeme na to, že stárneme 

− myslím si, že by bylo správné v dlouhodobějším výhledu město mělo koncepci budování 
takových aktivních prostor a ploch na veřejných prostranství 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− takovou vlaštovkou byla Mgr. Grambličková, která iniciovala park u majáku, kde tam 
důchodci mohou hrát petanque  

 
p. Laga 

− kolik bytů z první etapy bylo prodáno, kolik zůstává k doprodeji, zrovna tak z druhé etapy a 
kolik zůstává k doprodeji s tím, kolik zůstane městu po skončení těchto etap k prodeji 

− bylo by dobré, kdyby jste nám tuto informaci zaslali 
 
Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřních 

− po dohodě s Radou města pro vás zastupitele a pro členy Komise investiční a rozvojové 
připravil odbor vnitřní správy školení s renomovaným lektorem na novelu zákona o veřejných 
zakázkách, termín vám sdělíme v nejbližší době 
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občan – p. Balek 
− na předchozím zastupitelstvu jsem vznesl žádost na zveřejňování podkladových materiálů 

zastupitelstva na internetu před jednáním zastupitelstva 
− bylo mi řečeno, že je tady určité riziko kolize ze zákonem o ochraně osobních údajů a 

anonymizace těch dokumentů a zároveň, že je k tomu potřeba určitý software – ptal jsem se na 
městech, které jsem tady uváděl příkladem - v Hranicích a v Prostějově a tam mi bylo sděleno, 
že žádný software nevyužívají, že vlastně anonymizace těch dokumentů probíhá ručně, na 
obou dvou místech mi bylo potvrzeno, že s tím není skoro vůbec žádná práce, takže by tady 
zahlcenost magistrátu neměla hrozit s tím, že je tam ještě další věc, že řada těch dokumentů 
vůbec žádnou anonymizaci nepotřebují např. návrhy vyhlášek,... 

− tímto bych chtěl podpořit mou žádost, kterou jsem vznesl na předchozím zastupitelstvu a 
zřejmě ta obava se nezakládá na faktech 

 
Ing. Dostal – technická 

− chtěl bych vás požádat, aby jste se všichni podívali na čas, který mi odbíhá a pokud mně 
neklame zrak, tak co 5 vteřin jakoby o 1 vteřinu přeskočí, takže odebírá přibližně 20% času 

 
primátor Ing. Lajtoch 

− prosím zástupce Tepla, aby technickou vadu opravili 
 
Mgr. Puchalský 

− domnívám se, že přítomnost zástupce městské policie tady u dveří je naprosto zbytečná, 
protože za ta léta, co sedí v zastupitelstvu se nic tak závažného nestalo 

− nedomnívám se, že je to správné 
 
primátor Ing. Lajtoch 

− s panem ředitelem MP jsme se takto dohodli, že by tady byl jeden zástupce MP, pokud by 
tady bylo nějaké nepřístojné chování občanů 

− obavy byly po té situaci, co nastala v Havířově, kdy tam bývalý ředitel technických služeb 
zastřelil dva zastupitele a když pan Dohnal vylepil v Městském domě parte a přišel 
s kufříkem, tak mně zatrnulo, jestli také nebudeme napadnuti 

− tuto vaši připomínku projednám s panem ředitelem městské policie 
 

 

420/10/11/2012 Náměty, dotazy a připomínky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami vznesenými na 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 16.4.2012 

Hlasování:32 pro, 1 nehlasoval 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 
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Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 6. února 2012            
ve 20.00 hodin. 

 

V Přerově dne 15. 2. 2012 

 

 

 

 

                   Ing. Jiří Lajtoch 
                                      primátor města Přerova 

 

 

 

 

                                                                                                                       Ing. Michal Špalek 
                                                                                                                   člen Rady města Přerova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Marta Jandová 

    členka Zastupitelstva města Přerova 


