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Z Á P I S

z  11. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 16. dubna 2012

POŘAD:
---------------

1. Zahájení

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 10. zasedání Zastupitelstva, informace   z výborů

3. Majetkoprávní záležitosti

4. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011

5. Finanční záležitosti

6. Grantový program pro rok 2012

7. Rozvojové záležitosti

8. Investiční záležitosti

9. Školské záležitosti

10. Sociální záležitosti

11. Informace k ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů)

12.     Různé

13.     Náměty, dotazy a připomínky

14.     Závěr zasedání
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Přítomni:

A. Předsedající:

Ing. Jiří Lajtoch - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni:  Mgr. Elena Grambličková

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin
Ing. Horák – náměstek hejtmana Olom.kraje

E. Zapisovatelka:   Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

11. zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil ve 13.00 hodin primátor Ing. Jiří Lajtoch                     
za přítomnosti 33 členů Zastupitelstva města ve velkém sále klubu Teplo, Horní náměstí 9 v Přerově. 

Omluveni jsou:  Mgr. Elena Grambličková.

Na zasedání se dostavili v průběhu zasedání:   Mgr. Radovan Rašťák

Hned v úvodu vás chci požádat, než budeme projednávat materiály, o zkušební hlasování, kterým 
proběhne test hlasovacího zařízení.
Prosím o zkušební hlasování.   (To proběhlo 2x).
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Než přistoupíme k jednání chtěl bych popřát k životnímu jubileu Břetislavu Passingerovi a Miloši 
Šidlovi.

Zápis 10. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 6. února 2012 je ověřený a vyložený                   
u zapisovatelky. Pokud k němu nebudou během dnešního jednání vzneseny námitky, bude zápis 
považován za schválený.

Na zasedání Zastupitelstva se dostavil Mgr. Rašťák – je přítomno 34  zastupitelů.

Za ověřovatele dnešního zasedání navrhuji Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou a Ing. Ivana Macháta.
Hlasování o ověřovatelích:  Při hlasování bylo pro 31, 1 se zdržel, 2 nehlasovali.

Zapisovatelkou jmenuji paní  Ludmilu Schönovou.

Písemné pozvání na dnešní 11. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 
bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 27. března 2012, 
pod evidenčním číslem 230. Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91       
a § 93 zákona o obcích.
Má, prosím, někdo pozměňující nebo doplňující návrh k programu dnešního 11. zasedání 
Zastupitelstva města? 

Hlasování  o programu dnešního zasedání.
Při hlasování bylo pro 30, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali.

p. Laga:
navrhuji ukončit dnešní zasedání ve 20.00 hodin.

Hlasování o návrhu pana Lagy:   Při hlasování bylo pro 15, 12 se zdrželi, 7 nehlasovalo.

421/11/1/2012 Zahájení, schválení programu 11. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 16. dubna 2012

2. schvaluje paní Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou a Ing. Ivana Macháta za ověřovatele       
11. zasedání Zastupitelstva města Přerova.



4

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

Mgr. Kulíšek řídí zasedání Zastupitelstva města Přerova.

2.  INFORMACE O ČINNOSTI RADY  MĚSTA  PŘEROVA  OD 10. ZASEDÁNÍ   
ZASTUPITELSTVA,  INFORMACE   Z  VÝBORŮ

422/11/2/2012 Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Petr Laga, předseda Kontrolního výboru.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole plnění usnesení RM č. 106/3/3/2010 Dodávka 
mobilní čerpací stanice pro HZS Přerov - uzavření kupní smlouvy

2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole plnění usnesení RM č. 4083/95/6/2010 Poskytnutí 
věcných prostředků formou daru pro JSDH Statutárního města Přerova z rozpočtu 
Olomouckého kraje

3. bere na vědomí zápis o provedené kontrole vnitřního předpisu č. 8/10 CESTOVNÍ 
NÁHRADY, včetně kontroly jeho dodržování ve 2. pololetí roku 2011, zaměřené na vyplácení 
náhrad jízdních výdajů při použití vlastního vozidla zaměstnance při pracovní cestě

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:

 chci se zeptat pana Lagy na poslední kontrolu na vyplacení jízdních náhrad za použití 
soukromého vozidla. Překvapilo mě, že ta částka je nízká. Chtěla jsem se zeptat, kolik lidí se 
zúčastnilo školení v Luhačovicích.

p. Laga:
nekontrolovali jsme, kolik lidí se zúčastnilo školení v Luhačovicích. Kontrolovali jsme 
vyplacené cestovní náhrady. 

Při hlasování bylo pro 34 jednomyslně.

423/11/2/2012 Kontrola použití dotace poskytnuté občanskému sdružení AUTO 
KLUB PŘEROV - město v AČR

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí výsledek kontroly použití dotace 
poskytnuté občanskému sdružení AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR, se sídlem Přerov, 
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Dluhonská 43, IČ 00533751, která byla provedena na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova   
č. 387/10/2/2012, bod 7 ze dne 6. února 2012.

Diskuse:
p. Laga:

když se podíváte do příloh, jsou tam fotografie, které udělala kontrolní skupina. Vidíte,           
že došlo k pochybení ze strany Auto klubu Přerov. Teď bylo dáno do pořádku a kontrolní 
odbor nenašel již žádné další závady.

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

424/11/2/2012 Změna v personálním obsazení osadního výboru Lověšice

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí, že dne 28.3.2012 zemřel člen osadního výboru Lověšice pan Tomáš Ryšavý

2. volí na základě §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 1.5.2012 do funkce člena osadního výboru Lověšice paní 
Danu Svobodovou.

Při hlasování bylo pro 33, 1 nehlasoval.

425/11/2/2012 Přehled účasti členů výborů ZM na jejich jednáních za II. pololetí 
2011

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti členů výborů ZM      
na jejich jednáních za II. pololetí 2011.

Diskuse:
Mgr. Puchalský:

 já doporučuji, aby materiál příště obsahoval také účast členů zastupitelstva na zasedáních 
zastupitelstva, členů rady na jednáních rady, abychom měli komplexní evidenční přehled          
o formální aktivitě.
Finanční výbor je významná instituce, tak mě trochu trápí, že pan předseda má účast pouze 
60% nikoliv 75%. Chci se zeptat proč je to tak.

Ing. Machát:
jednou jsem byl nemocen a jednou na dovolené v zahraničí mimo Evropu.
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Při hlasování bylo pro 32,  2 se zdrželi.

426/11/2/2012 Informace o činnosti Rady města Přerova od 10. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Diskuse:
Mgr. Puchalský:

zaujal mě materiál, který projednávala 34. schůze Rady, jehož předkladatelem je primátor Ing. 
Lajtoch. Předpokládám, že je zároveň i navrhovatelem. Přesto, že ho nepodepsal, 
předpokládám, že je to jeho návrh. Cituji  “zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova, schválení zadávacího řízení“.  Váš podpis pane primátore není. 

Ing. Lajtoch:
je to můj materiál.

Mgr. Puchalský:
 když jsem o tom materiálu přemýšlel a dával jsem ho do souvislostí s tím stomilionovým 

projektem 09, tak mě to mnoho věcí osvětluje. Já jsem vždycky proti tomu projektu zbrojil. 
Z mnoha důvodů a teď mi to mnoho věcí osvětluje. Rada schválila zajištění přenosu dat s tím, 
že celý ten proces bude realizován soukromou firmou. Mě to překvapuje, protože magistrátní 
úřad byl nedávno rekonstruován organizačně, vzniklo zvláštní pracoviště veřejných zakázek    
a jak jsem dohlédl do těch materiálů, které s tím souvisí, včetně mandátní smlouvy, tak 
materiál z hlediska administrativy a právní odbornosti není nijak  výrazně zatěžující  nebo 
jedinečný. Tak mě překvapuje, že přesto, že máme úřad, který by měl mít kompetenci              
a personální  schopnosti, tak ten materiál provokujeme k tomu, aby zakázku za milion získala 
soukromá firma. Teď k těm soukromým firmám. Byly osloveny firmy. V materiálu je 
konstatováno, že to mají být zájemci, kteří jsou schopní, odborní a zkušení, mají požadované 
schopnosti plnit řádně a včas. To jsou takové obecné dispozice. Tak jsem se samozřejmě 
podíval na ty oslovené. Je to MT Legal s.r.o., Advokátní kancelář Paroulek, Advokátní 
kancelář Dáňa, Pergl & Partneři, Advokátní kancelář Jansta, Kostka a Český a moravský 
účetní dvůr. Sháněl jsem informace, která z těch firem je ve vztahu k předmětu zakázky 
schopna plnit řádně, včas a kvalifikovaně. Zjistil jsem, že jediná, která má zkušenost s IT 
v rámci obchodního zákoníku je Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři.  Ostatní 
využívají obecné teze, že umí všechno, navíc ty pražské umí i víc. Kancelář Jansta, Kostka 
reprezentovaná panem Janstou patří mezi vybrané lobbisty v České republice do kategorie 
Dalík,  Háva, Janoušek, což mě překvapuje, že vůbec takovou firmu oslovujeme. Nicméně 
půjdu dál. Vždycky jsme ubezpečováni v tom, že jsme obdrželi oznámení Ministerstva vnitra 
o přidělené dotaci. Já jsem nikdy ten písemný nebo stenografický záznam neviděl. Součástí 
toho materiálu, který šel do rady není, jak jsem si ověřil na příslušném pracovišti magistrátu. 
Velice mě překvapuje, že zpracovatelé zakázky pan Karola s paní Dučákovou konstatují,        
že součástí zakázky je nezbytné poradenství a definují v čem. Konstatují, že s ohledem           
na náročnost celého projektu je doporučeno zadavateli, já nevím kdo to doporučuje, aby 
administrace, která je podle mandátní smlouvy standardní a běžná, byla svěřena soukromé 
firmě. Rád bych od pana primátora získal pokud možno podrobné informace k tomu,
proč je to tak navrhováno, zda úřad skutečně není schopen administrovat tuto zakázku   
a proč, zda uvážili velmi správně uchazeče, tak jak jsem je citoval a to se nebudu vracet 
k MT Legal, který už v jakési právní službě jak jsem zjistil, dělal a dělal je ve značném 
rozsahu a nedělal je do milionu korun, ale za 300.0000 Kč například. Já vůbec s přijetím, 
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návrhem na usnesení a vůbec záměrem poskytnout soukromému subjektu nesouhlasím a chci 
být informován. 

Ing. Lajtoch:
 budete informován. Dostanete komplexní zprávu. 

Mgr. Karola:
řídící výbor doporučil zadavateli Radě města, aby tuto zakázku komplexně administroval 
externí subjekt. Důvody, které k tomu vedly, jsou výhradně věcné a ukázalo se, že si s tímto 
výběrovým řízením neumí poradit a respektive si ho vykládá různým způsobem i řada těch 
uchazečů. Kromě oslovených společností, z nichž konkrétně Advokátní kancelář Jansta 
nepodala nabídku, podaly nabídku tři další firmy. Rozptyl cen, které nabídly, šel od 88.000 Kč 
bez DPH do 960.000 Kč bez DPH. Měli jsme problém s určením předpokládané ceny hodnoty 
veřejné zakázky, kterou jsme postavili na základě stínových cen a předpokládaná hodnota byla 
stanovena na hranici 900.000 Kč s ohledem na významnost projektu a požadavek řídícího 
výboru a zadavatele, aby celé to zadávací řízení bylo garantováno tak, aby proběhlo otevřeně, 
nediskriminovaně a bez jakýchkoliv následných problémů s ohledem na výhrady, které 
k celému projektu jako celku má část zastupitelstva. Opakuji, že zatím ještě rada nevyhlásila 
vítěze této veřejné zakázky. Materiál jde na nejbližší jednání rady, nabídková cena 
předpokládané firmy s nejnižší nabídkovou cenou byla 88.000 Kč bez DPH, což si myslím,     
že je k rozsahu tohoto projektu a požadavkům, které z něj v budoucnu mohou vyplynout, cena 
více než adekvátní.
K poslední otázce:  v tom rozsahu, jaký požadujeme a s ohledem na to, aby po celou dobu 
trvání těch 2 roků společnost zajišťovala právní čistotu nejen zadávacího řízení, ale celého 
průběhu realizace po právní stránce, není úsek veřejných zakázek odborně kompetentní, aby to 
zvládl. Alespoň ne v této chvíli.

Ing. Šlechta:
 nezaslechl jsem sdělení primátora o příslibu Ministerstva vnitra na poskytnutí dotace. 

Jakou má formu.   Já jsem ho neviděl. Jenom se o něm hovoří.
Mgr. Karola:

omlouvám se, nepamatuji si. Žádost o dotaci prošla celým procesem. U poskytovatele dotace 
byla akceptována a dotace byla přidělena standardním postupem. 

 odpovíme písemně.
Mgr. Kulíšek:

 zástupci SpP dostanou písemně kopii příslibu na přidělení dotace
Mgr. Puchalský:

poznámku k panu Karolovi. Nemohu přijmout jeho výklad, protože mandátní smlouvu mám 
před sebou. Podstatnou částí činnosti té odpovědné osoby je administrace. To by úřednictvo 
mělo zvládnout. Pouze pátá etapa říká, že právní služby cituji   „právní služby jako minorita 
činnosti budou poskytovány v maximálním finančním objemu a to pouze za předpokladu,       
že vyvstane objektivně potřeba tyto činit.“   Já nechci, aby mi pan Karola odpovídal. Já chci, 
aby mi bylo odpovězeno písemně, protože v jiném materiálu je, že právní služby budou 
poskytovány pouze v rozsahu 20 hodin.  

Mgr. Kulíšek:
 zástupci SpP dostanou písemnou odpověď

pane Puchalský nevím jestli znáte rozdíl mezi klasickou administrací a administrací projektu. 
Je to složitý proces  s dobou trvání po dobu 2 až 3 let.

Ing. Machát:
 požádal bych odbor, aby odpověděl také mě. Určitě budou vyhlášeny nějaké prioritní osy 

a programy. Stačí mi odkaz, kdo je vypisovatelem dotace, pod jakou prioritní osobou to 
bylo vyhlášeno, jaké jsou podmínky. Stačí jenom odkaz na poskytovatele dotace. 

Mgr. Kulíšek:
 všichni zastupitelé dostanou podklady tohoto projektu, to znamená výzvu a podklad, 

kterým nám byla přiznaná dotace projektu 09.

Při hlasování bylo pro 29, 2 se zdrželi, 3 nehlasovali.
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3.  MAJETKOPRÁVNÍ   ZÁLEŽITOSTI

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

427/11/3/2012 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova -
dvou garáží bez čp/če pod pozemkem p.č. 284 a části pozemku p.č. 282, 
vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiály nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví J.G., a to dvou garáží bez čp/če pod pozemkem p.č. 284         
a části pozemku p.č. 282 (zastavěná plocha a nádvoří)   o výměře cca 125 m2, vše v k.ú. Přerov, s tím, 
že mezi smluvními stranami bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, podle které 
bude kupní smlouva uzavřena do 30 dnů ode dne, co budou odstraněny dřevěné skladišťové komory 
na pozemku p.č. 282 v k.ú. Přerov, proveden výmaz těchto staveb z katastru nemovitostí a vyhotoven 
geometrický plán na zaměření části pozemku p.č. 282 v k.ú. Přerov jako předmětu převodu a znalecký 
posudek na stanovení ceny předmětu převodu. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude 
závazek J.G.  zajistit na své náklady odstranění dřevěných skladišťových komor na pozemku p.č. 282 
v k.ú. Přerov. Náklady za vyhotovení geometrického plánu na zaměření části pozemku p.č. 282 v k.ú. 
Přerov jako předmětu převodu a znaleckého posudku na stanovení ceny předmětu převodu uhradí 
kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2012

Při hlasování bylo pro 33, 1 nehlasoval.

428/11/3/2012 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 materiály 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 a usnesení          
č. 392/10/4/2012 z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 6.2.2012, 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. 410/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 18 m2 a budova bez čp/če, garáž na pozemku p.č. 
410/3, vše v k.ú. Přerov – Z.B., za kupní cenu ve výši 38.780,- Kč“

nahrazuje textem:
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„pozemek p.č. 410/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 18 m2 a budova bez čp/če, garáž na pozemku p.č. 
410/3, vše v k.ú. Přerov – J.B., za kupní cenu ve výši 38.780,- Kč“.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2012

Při hlasování bylo pro 33, 1 nehlasoval.

429/11/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 528/1 a části pozemku p.č. 528/2 oba v k.ú. 
Předmostí                                                                                                                                                                                               

K předloženému materiály nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 528/1, dle 
geometrického plánu č. 1065-90/2011 označené jako p.č. 528/20 o výměře 3237 m2 a části pozemku 
p.č. 528/2 dle geometrického plánu č. 1065-90/2011 označené jako p.č. 528/19 o výměře 39 m2  oba    
v k.ú. Předmostí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390 za kupní cenu 2.457.000, t.j. 750,-Kč/m2 - cena 
v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2012

Při hlasování bylo pro 34 jednomyslně.

430/11/3/2012 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
jiného nebytového prostoru č. 2894/103 v budově č.p. 280, 281, 282, 
2894, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 
75/9 v k.ú. Přerov a podílu id. 2957/37984 na společných částech 
budovy a pozemku a jiného nebytového prostoru č. 293/102 v budově 
č.p. 283, 284, 285, 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov a podílu id. 2439/36438 
na společných částech budovy a pozemku

K předloženému materiály nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
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schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – jiného 
nebytového prostoru č. 2894/103 v budově č.p. 280, 281, 282, 2894, příslušné k části obce Přerov       
I-Město, postavené na pozemku p.č. 75/9 (zastavěná plocha   a nádvoří) o výměře 1195 m2 v k.ú. 
Přerov a podílu id. 2957/37984 na společných částech budovy č.p. 280, 281, 282, 2894 a pozemku p.č. 
75/9 v k.ú. Přerov společnosti Moravel a.s., IČ 45192511, se sídlem Olomouc-Holice, Sladkovského 
42, PSČ 783 71, za kupní cenu ve výši 1.700.000,-Kč a jiného nebytového prostoru č. 293/102            
v budově č.p. 283, 284, 285, 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 
75/10 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1239 m2     v k.ú. Přerov a podílu id. 2439/36438          
na společných částech budovy č.p. 283, 284, 285, 293 a pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov 
společnosti TEX Ostrava s.r.o., IČ 60321709, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 
760/35, PSČ 702 00, za kupní cenu ve výši 1.000.000,-Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2012

VARIANTA   II.:
neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – jiného 
nebytového prostoru č. 2894/103 v budově č.p. 280, 281, 282, 2894, příslušné k části obce Přerov I-
Město, postavené na pozemku p.č. 75/9 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1195 m2 v k.ú. Přerov  
a podílu id. 2957/37984 na společných částech budovy č.p. 280, 281, 282, 2894 a pozemku p.č. 75/9     
v k.ú. Přerov společnosti Moravel a.s., IČ 45192511, se sídlem Olomouc-Holice, Sladkovského 42, 
PSČ 783 71, za kupní cenu ve výši 1.700.000,-Kč a jiného nebytového prostoru č. 293/102 v budově 
č.p. 283, 284, 285, 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 75/10 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1239 m2 v k.ú. Přerov a podílu id. 2439/36438 na společných 
částech budovy č.p. 283, 284, 285, 293 a pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov společnosti TEX 
Ostrava s.r.o., IČ 60321709, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 760/35, PSČ 702 00, 
za kupní cenu ve výši 1.000.000,-Kč.

Předkladatel materiálu pan Zácha, DiS. doporučil variantu I. Usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 34 jednomyslně.

431/11/3/2012 Úplatný převod pozemků pod stavbami ve vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov

K předloženému materiály nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova, a to pozemků  p. č. 6703/1, 6703/6, 6705/4, 1019/2, 1019/5, 1032/12, 
2578/2, 5196/9, 5198/59, 5198/60, 5198/61, 2487/39, 5207/47, 5207/49, 5176/20, 5176/22, 5307/254, 
5307/129, 5307/136, 5307/241, 4394/10, 4394/12, 4394/13, 4394/14, 4394/15, 4394/28, 4394/40, 
4394/50, 4394/52, 5104/2, 5104/3, 5104/4, 4672/9, 6786/2, 3686/2, 3686/3, 3642/2, 3619/3, 4293/22, 
4293/19, 4293/20, 4293/21, 4293/18, 4927/2, 480/1, 560, 561, 562/1, 562/2, 552/2, 75/30, 75/29, 
75/28, 99, 1278, 2159, 199/1, 646/1, 3111/1, 3114/2, 3346/3, 3346/4, 2790/8, 2790/7, 1032/7, 
4394/51, 648/1, 648/2, 2645/2, 2645/7, 5327/1, 5747/5, 5747/6, 5747/7, 5747/8, 6577/120, 6577/121,  
vše  v  k.ú.  Přerov  a  p. č.  st.  902  v k.ú. Předmostí do vlastnictví Stavebního bytového družstva 
Přerov,  IČ  00053236,  se  sídlem  Kratochvílova  128/41, Přerov za kupní cenu 12.610.500,-- Kč/ tj. 
500,-- Kč/m2.

Při hlasování bylo pro 32, 2 nehlasovali.
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432/11/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 1963/19 v objektu    
k bydlení č.p. 1963, příslušném pro část obce Přerov I – Město             
na pozemku p.č. 2139, včetně pozemku p.č. 2140, vše v k.ú. Přerov       
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví 
nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiály nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 336/9/3/2011, schváleného 
na 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 12.12.2011, kterým 

"schválilo úplatný převod 16 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2139, včetně pozemku p.č. 2140, vše v k.ú. 
Přerov (nám. Svobody 4, 5) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
1963, pozemku p.č. 2139 o výměře 787 m², zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 2140 o výměře 
647 m², ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží,      
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní 
ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 
zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny byly 
uvedeny v příloze č. 1 této předlohy"

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 1963/19, 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/

1963/19 3+1 D.J. 11537/185721 301.049 Kč
451.574 Kč

42.182 Kč 14.095 Kč 357.326 Kč
507.851 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/

1963/19 3+1 D.J.  ml. 11573/185721 301.049 Kč
451.574 Kč

42.182 Kč 14.095 Kč 357.326 Kč
507.851 Kč

V částech netýkajících se bytové jednotky č. 1963/19 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

Při hlasování bylo pro 34 jednomyslně.
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433/11/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2548/7 v objektu     
k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město 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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 393/10/4/2012, schváleného 
na 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 6.2.2012, kterým 

„schválilo 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, č.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 byly uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy“

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2548/7, 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/

2548/7 3+1 Š.V. 7470/174951 243.867 Kč
365.801 Kč

19.232 Kč 155.229 Kč 418.328 Kč
540.262 Kč

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost podílu ena 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/

2548/7 3+1 G.Z.
G.M.

7470/174951 243.867 Kč
365.801 Kč

19.232 Kč 155.229 Kč 418.328 Kč
540.262 Kč

V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2548/7 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

Diskuse:
Mgr. Puchalský:

ten materiál je neúplný. Kdo se kam stěhuje? Výměna znamená co?
pan Matula, referent MMPr:

na tu otázku nedokážu odpovědět. Pouze ti G.  se přestěhovali do bytové jednotky, kterou 
obývala paní Š..  Uzavření nové nájemní smlouvy k bytové jednotce ve vlastnictví města 
prochází bytovou komisí a samotné uzavření smlouvy schvaluje Rada města Přerova.

Ing. Šlechta:
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já si myslím, že o tomto materiálu nelze hlasovat. Dobře si pamatujeme uzavření nájemní 
smlouvy do objektu města, kdy docházelo ke smlouvě a dotyčná se z městského bytu 
stěhovala na Škodovku, kde byl demoliční výměr. Směna tam nikdy neproběhla. My 
potřebujeme vědět odkud kam se stěhují nebo je to jenom obdobný případ Škodovy ulice. 

p. Čechák:
obávám se, že nemohu odpovědět. Výměna proběhla před novým rokem. Vyplývá z toho,       
že to byla vzájemná výměna. 

Mgr. Kulíšek:
odložíme tento materiál a potom se k projednávání znovu vrátíme.

434/11/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
bytových jednotek  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 materiály nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje výjimku z postupu dle odst. 12.) článku II 
vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových 
prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění, a to tak,                 
že v případě prodeje 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, budou smlouvy o převodu jednotek podány ke katastrálnímu 
úřadu k zahájení vkladového řízení hromadně, po podpisu smluv a zaplacení kupních cen min. 69 % 
jednotek určených k prodeji.

Při hlasování bylo pro 33, 1 nehlasoval.

435/11/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
doprodej bytové jednotky č. 47/23 v objektu k bydlení č.p. 47, 
příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 742 
v k.ú. Předmostí

K předloženému materiály nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod - doprodej bytové jednotky        
č. 47/23 v objektu k bydlení č.p. 47, příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 
742 v k.ú. Předmostí (Hranická 5) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení za cenu 678.530,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. st. 742 
v k.ú. Předmostí ve výši 6700/138091 za cenu 2.569,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí              
za celkovou cenu 681.099,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném 
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znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví stávající 
nájemkyně, paní D.S., přičemž převod bude realizován v termínu do 30.6.2012.

Při hlasování bylo pro 33, 1 nehlasoval.

436/11/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2504/4 v objektu      
k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 297/8/3/2011, schváleného 
na 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 31.10.2011, kterým 

„schválilo úplatný převod 21 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, 
č.p. 2505, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. 
Přerov (Jilemnického 1, 3, 5, 7) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 a pozemku p.č. 4167/9 o výměře 585 m², zastavěná plocha     
a nádvoří, 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 původní znění usnesení, kterým byl schválen „úplatný převod 21 bytových jednotek“ 
nahrazuje zněním „úplatný převod 22 bytových jednotek“ a současně se mění uvedená příloha v části 
týkající se převodu bytové jednotky č. 2504/4, kdy se původní znění přílohy:

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

cena
pozemku ve

výši 30%

kupní cena
celkem

-dle varianty A/
-dle varianty B/

2504/4 2+1 volný byt 5463/132455

nahrazuje zněním:

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

cena
pozemku ve

výši 30%

kupní cena
celkem

-dle varianty A/
-dle varianty B/

2504/4 2+1 Z.Z. 5463/132455 178.126 Kč
267.188 Kč

19.372 Kč 197.498 Kč
286.560 Kč

V částech netýkajících se počtu převáděných bytových jednotek a bytové jednotky č. 2504/4 se výše 
uvedené usnesení včetně přílohy nemění.
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Diskuse:
Ing. Pospíšilová:

kde bydlel pan Z.? Znamená to, že když obsadí volný byt, stane se nájemcem?  Má nárok 
podle směrnice na zvýhodněnou cenu? Nemělo jít o prodej bytu formou aukce? 

p. Zácha DiS.
pan Z. bydlel předtím v domě J.čtvrť, tedy v městském bytě a požádal o převod do tohoto 
domu.

Mgr. Vojtášek:
pan Z.  šel z většího bytu  do menšího. Byla to směna v zájmu města.

Při hlasování bylo pro 34 jednomyslně.

437/11/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
převod bytové jednotky č. 1512/8 v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 
1510, č.p. 1512, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku 
p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném 
znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 
v platném znění

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje převod bytové jednotky č. 1512/8 v objektu       
k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném        
na pozemku p.č. 3346/9 v k.ú. Přerov (Kozlovská 27, 29, 31) a spoluvlastnického podílu                     
na společných částech objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512 a pozemku p.č. 3346/9, 
zastavěná plocha a nádvoří, které k vlastnictví převáděné bytové jednotce náleží, z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví nájemce této bytové jednotky, 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, které jsou stanoveny v době 
šestiměsíční nabídkové lhůty následovně:

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

cena
pozemku ve 

výši 30%

hodnota oprav
přísl. jednotce

kupní cena
celkem

-dle varianty A/
-dle varianty B/

1512/8 3+1 M.A. 6781/206480 274.368 Kč
411.522 Kč

15.241 Kč 6.450 Kč 296.059 Kč
433.243 Kč

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:

pokud vím, šlo o vyklizení bytu. Potom byla uzavřena nová nájemní smlouva a na základě 
nové nájemní smlouvy požádal o koupi tohoto bytu. 
Já mám protinávrh: Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje převod 
bytové jednotky ...   za cenu po uplynutí 6-ti měsíční nabídkové lhůty (bude to 60% tedy 
570.407,- Kč včetně té přirážky)

Hlasování o protinávrhu Ing. Pospíšilové:  Při hlasování bylo pro 16, 1 proti, 15 se zdrželo,              
2 nehlasovali. 
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Hlasování o předloženém usnesení:   Při hlasování bylo pro 19, 7 proti, 6 se zdrželo, 2 nehlasovali.

438/11/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
snížení přirážky ke kupní ceně bytové jednotky č. 2520/1 v objektu 
bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném pro část obce Přerov 
I – Město, na pozemcích p.č. 5745/21, p.č. 5745/22, p.č. 5745/23, vše        
v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje snížení přirážky ke kupní ceně bytové jednotky č. 2520/1 v objektu k bydlení č.p. 
2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném                  
na pozemcích p.č. 5745/21, p.č. 5745/22 a p.č. 5745/23 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8, 9, 
10), stanovené 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, pro stávající nájemce, manžele R.   a   J.K., z celkové výše 66.281,- Kč na přirážku ve 
výši 44.281,- Kč.

2. trvá na usnesení č. 337/9/3/2011, schválené na 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 
12.12.2011, kterým byl schválen úplatný převod 15 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 
2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném                  
na pozemcích p.č. 5745/21, p.č. 5745/22 a p.č. 5745/23 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8, 9, 
10) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, 
č.p. 2520 a pozemků p.č. 5745/21 o výměře 157 m², p.č. 5745/22 o výměře 149 m² a p.č. 
5745/23 o výměře 148 m², vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 
převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 
(Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy.

Při hlasování bylo pro 29, 2 se zdrželi, 3 nehlasovali.

439/11/3/2012 Převod nemovitých věcí – id. ½ pozemků p.č. 192/2 a 192/4 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova z vlastnictví České republiky a správy 
Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví statutárního města 
Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
České republiky a správy Pozemkového fondu České republiky, IČ 45797072, se sídlem Husinecká 
1024/11a, Žižkov, Praha 3, do vlastnictví statutárního města Přerova - id. ½ pozemků p.č. 192/2 
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(zahrada) o výměře 210 m2 a p.č. 192/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2 v k.ú. Kozlovice 
u Přerova za kupní cenu ve výši 48.780,- Kč. Součástí kupní smlouvy bude závazek statutárního města 
Přerova uhradit Pozemkovému fondu ČR náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku ve výši 
1.750,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2012

Při hlasování bylo pro 33, 1 nehlasoval.

440/11/3/2012 Úplatný převod pozemku p. č. 634/5 v k.ú. Předmostí z podílového 
spoluvlastnictví M.M., M.Z. a J.Z.  do vlastnictví statutárního města 
Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání trvá na svém usnesení č. 26/2/4/2010 ze dne 13.12.2010, 
kterým schválilo úplatný převod pozemku parc. č. 634/5, ostatní plocha v k.ú. Předmostí z podílového 
spoluvlastnictví M.M.  (id. 1/3),  M.Z.  (id. 1/3) a   J.Z.  (id. 1/3) do vlastnictví statutárního města 
Přerov za kupní cenu 15.670,- Kč, tj. 490,- Kč/m2.

Diskuse:
Ing. Šlechta:

chtěl bych poprosit o vysvětlení právní podstaty výrazu „trvá“. Buď změna usnesení nebo 
nenavrhovat nic. Jaký to má právní dopad na usnesení?

Mgr. Vojtášek:
je to jednoznačné vyjádření, že nechce měnit usnesení.

Ing. Bakalík:
tento institut „trvá na svém usnesení“  byl již mnohokrát použit. Je to známý termín, který se 
používá.

Při hlasování bylo pro 30, 4 nehlasovali.

441/11/3/2012 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemků  p.č. 2167/6, p.č. 1614, p.č. 4966, p.č. 4967/2, p.č. 
4968, p.č. 4990, p.č. 4167/8, p.č. 4960/7, p.č. 4960/8,  p.č. 5307/114, p.č. 
71/2, p.č. 4996/10, p.č.  4996/9, p.č. 4996/8, p.č. 4988/9, p.č. 4988/7, p.č. 
4996/11, p.č. 5304 vše v k.ú. Přerov,  dále pozemků p.č. 98, p.č. 563, 
p.č. 101/3, p.č. 101/5, p.č. 101/7, p.č. 136/1, p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 
313/7, p.č. 313/8 , p.č. 448/1, p.č. 466/2, p.č. 468/2, p.č. 470/2, p.č. 504/1, 
p.č. 504/6, p.č. 518/1, p.č. 564/3, p.č. 599/1, p.č. 884/1 vše  v k.ú. Újezdec 
u Přerova, p.č. 172/3 a p.č. 548/5 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova,  dále  
p.č. 5101/17, p.č. 5102/4, p.č. 5102/7  vše k.ú. Troubky nad Bečvou
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje - bezúplatný převod pozemku p.č. 2167/6,  ostatní plocha, ostatní komunikace,        
o výměře 675 m2, p.č. 1614,  ostatní plocha , manipulační plocha, o výměře 293 m2,  p.č. 
4966,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3004 m2, p.č. 4967/2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 279 m2, p.č. 4968,  ostatní plocha, ostatní komunikace,               
o výměře  2334 m2, p.č. 4990, ostatní plocha, ostatní silnice,  o výměře 801 m2,  p.č. 4167/8, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3898 m2,  p.č. 4960/7, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 454 m2, p.č. 4960/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře      
35 m2,  p.č. 5307/114, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3140 m2, p.č. 71/2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 681 m2,  p.č. 4996/10, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 787 m2,  p.č. 4996/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře    
187 m2, p.č. 4996/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 174 m2, p.č. 4988/9, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře  401 m2, p.č. 4988/7, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 531 m2, p.č. 4996/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře    
68 m2, p.č. 5304, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2  vše v k.ú. Přerov,  dále 
pozemků  p.č. 98,  zahrada, o výměře 551 m2, p.č. 563, ostatní plocha, ostatní komunikace,      
o výměře 1211 m2, p.č.101/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 462 m2,  p.č. 
101/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  150 m2, p.č. 101/7, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 259 m2, p.č. 136/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře       
632 m2,  p.č. 313/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1723 m2,  p.č. 313/5 ostatní 
plocha , ostatní komunikace, o výměře 171 m2,  p.č. 313/7 ostatní plocha, ostatní komunikace , 
o výměře 125 m2, p.č. 313/8, ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 30 m2, p.č. 448/1, 
ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 2597 m2,  p.č. 466/2, ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 7 m2,  p.č. 468/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m2, p.č. 470/2, ostatní 
plocha,  jiná plocha, o výměře 16 m2,  p.č. 504/1,ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
1316 m2,  p.č. 504/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 393 m2, p.č. 518/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 1341 m2, p.č. 564/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 2605 m2, p.č. 599/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  1582 m2, p.č. 
884/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3676 m2  vše v k.ú. Újezdec u Přerova, 
dále pozemku p.č. 172/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 218 m2, p.č. 548/5, 
ostatní plocha, ostatní komunikace oba  v k.ú. Kozlovice u Přerova,   dále p.č. 5101/17, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m2, p.č. 5102/4, ostatní plocha, ostatní komunikace,     
o výměře 79 m2,  p.č. 5102/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  650 m2 vše k.ú. 
Troubky  nad Bečvou,  z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  
Rašínovo nábř.  390/42, Praha 2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova.

2 schvaluje vzdání se předkupního práva  k pozemkům  p.č. 2167/6, p.č. 1614, p.č. 4966, p.č  
4967/2, p.č. 4968, p.č. 4990, p.č. 4960/7, p.č. 4960/8, p.č. 5307/114, p.č. 4996/10, p.č. 4996/9, 
p.č. 4996/8, p.č. 4988/9, p.č. 4988/7, p.č. 4996/11, vše v k.ú. Přerov, dále k pozemkům p.č. 98, 
p.č. 563, p.č. 101/3, p.č. 101/5, p.č. 101/7,p.č. 136/1, p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7, p.č. 
313/8, p.č. 448/1, p.č. 466/2, p.č. 468/2, p.č. 470/2, p.č. 504/1, p.č. 504/6, p.č. 518/1, p.č. 
564/3, p.č. 599/1, p.č. 884/1, vše  v k.ú. Újezdec u Přerova a pozemkům  p.č. 172/3  a p.č. 
548/5 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova.

Při hlasování bylo pro 31, 3 nehlasovali.
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442/11/3/2012 Dispozice s nemovitým majetkem statutárního města Přerova -
uzavření smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dispozici s nemovitým majetkem statutárního 
města Přerova - uzavření smlouvy o výstavbě v objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném   
k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21, 23, 25),        
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, se spoluvlastníky tohoto objektu k bydlení, kterou 
budou upraveny spoluvlastnické podíly spojené s vlastnictvím jednotky č. 92/7, která bude rozšířena    
o půdní vestavbu, kdy u ostatních jednotek v objektu k bydlení dojde ke změně spoluvlastnických 
podílů na společných částech objektu k bydlení a zastavěném pozemku. U nebytových jednotek         
ve vlastnictví statutárního města Přerova č. 90/101 z původního podílu 170/16948 na nový podíl 
170/17936, u jednotky č. 91/102 z původního podílu 199/16948 na nový podíl 199/17936 a u jednotky 
č. 91/103 z původního podílu 1181/16948 na nový podíl 1181/17936.

Při hlasování bylo pro 34 jednomyslně.

443/11/3/2012 Informace o aktuálním vývoji situace v ul. Škodova v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o aktuálním vývoji situace       
v části ul. Škodova v Přerově, která byla převedena na základě kupní smlouvy ze dne 15.8.2007           
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o.,                  
IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov.

Diskuse:
Mgr. Puchalský:

trvale celých pět let jsem upozorňoval, že záměr, tak jak je městem proponován, jak je 
uzavřen, jak je obsahován v kupní smlouvě, je pro nás nepřijatelný. Výsledek se během pěti let 
dostavil, kontrolní mechanismy při neplnění smluvních podmínek kupujícího ze strany města 
nefungovaly. Několikrát jsem na to upozorňoval, osobně jsem jako občan a zastupitel tímto 
hazardním krokem rozezlen. Já se nemohu srovnat s návrhem na usnesení. Bereme na vědomí 
v naprostém klidu. Bereme na vědomí, že jsme koupili průmyslovou zónu v Újezdci, 25 mil. 
Kč jsme vyhodili. Bereme na vědomí, že se nám nedaří veřejné zakázky, dostáváme pokuty. 
Z mého pohledu pohár přetekl. 
Navrhuji tento návrh:  Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá primátorovi 
města Přerova Ing. Lajtochovi podat podnět k trestnímu stíhání na neznámého pachatele 
a to minimálně ve dvou skutcích. Ve skutku zanedbání povinné péče o majetek města       
a ve skutku porušení povinnosti při správě majetku a zneužití pravomoci úřední osoby     
z nedbalosti

Pí Tomaníková:
chci se zeptat jestli kupní smlouva obsahuje penále nebo možnost odstoupení od smlouvy a za 
jakých podmínek. Je smlouva vypověditelná? Je právně v pořádku?

p. Zácha, DiS.:
k panu Puchalskému – nejde říct, že jsme nekomunikovali. Smlouva byla uzavřena když jsem 
nastoupil do úřadu. Škodova ulice mě zajímala. K dnešnímu dni Opera Bohemia neporušila 
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v žádném případě tu smlouvu, nicméně je ta kauza odborem majetku monitorována a my se 
snažíme činit kroky.
K paní Tomaníkové – v důvodové zprávě jsou uvedeny sankce, co se stane, když Opera 
Bohemia poruší smlouvu.

Mgr. Vojtášek:
smlouva obsahuje ustanovení, která jsou uvedena v důvodové zprávě. V případě porušení je 
pokuta 500.000 Kč a právo pro město od smlouvy odstoupit. Smlouva je právoplatná. Proč by 
neměla být?

Ing. Šlechta:
v roce 2010 jsme upozorňovali na porušování kupní smlouvy ze strany kupujícího, kde se 
zavazuje, že poskytne v souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku bytovou 
náhradu  svými kapacitami ve svých zařízeních nebo ubytovacích zařízeních, která provozuje. 
Upozorňovali jsme na několik směn a výměn bytů s nájemci ve Škodově ulici. Už tehdy 
docházelo k porušování. 

Pí Tomaníková:
zřejmě jsme si nerozuměli. Já jsem se domnívala, že ve smlouvě je napsáno, že tento majetek 
nesmí být předmětem zastavení. 

Mgr. Vojtášek:
smlouva neobsahovala ustanovení, která by bránila majetek zastavit. U takových projektů se 
předpokládá, že budou financovány ze zástavy. Takové ustanovení ve smlouvě není. 

Ing. Šlechta:
bance v době uzavírání smlouvy investor – kupující nepředložil žádný materiál, kde by byla 
bankovní záruka a kdy by byly doklady, že je schopen tento projekt financovat a realizovat. 

p. Zácha, DiS.:
považoval jsem za nutné zastupitele informovat. K dnešnímu dni podle výkladu našich 
právníků nedošlo zatím k porušení stávající uzavřené smlouvy. Pan Puchalský navrhuje 
protinávrh. Já za sebe říkám, že s trestním oznámením nemám problém ve chvíli, kdy dojde 
k porušení  smlouvy. Stavební úřad je informován. Jakmile bude poslední den, kdy bude jasné, 
že nestihnou spojené územní a stavební řízení, můžeme činit.

Mgr. Puchalský:
nechci teoreticky polemizovat na úrovni práva. To co říkáte není pravda. Cituji odstavec 6) 
závazky kupujícího „kupující se zavazuje do dvou let od nabytí vlastnictví k převáděným 
nemovitostem předložit prodávajícímu projektovou dokumentaci plánované výstavby …“  

 Kdy, kdo z magistrátu požadoval do začátku prosince 2009 předložení, když nedošlo 
dobrovolně k plnění tohoto závazku. Kupující nepředložili ve lhůtě. Zajímá mě jestli 
odpovědní pracovníci magistrátu uplatňovali tento nárok. Pokud ne, tak hrubě porušovali 
případné právní předpisy. Proto ten můj návrh tak jak zněl, dát podnět k trestnímu stíhání 
neznámého pachatele. 

Mgr. Kulíšek:
firma Bohemia do jisté doby komunikovala. Předložila řešení celé oblasti. Jestli porušila 
zákon nedokážu posoudit. Zatím k porušení zákona nedošlo.

Mgr. Puchalský:
smlouva je evidentně porušována. Vážný problém vznikl před 5 lety a bylo evidentní, že 
podpisem smlouvy. Já sám zpochybňuji podpis paní Grambličkové, protože k němu zmocněna 
primátorem nebyla. Pouze primátor zastupuje podle § 103  radnici navenek.  § 104 není v této 
věci relevantní.

Mgr. Karola:
takto koncipovaný návrh na usnesení je s ohledem na hlasování zmatečný. Trestní řád tyto 
trestné činy tak jak jsou uvedeny nezná. 

Mgr. Puchalský:
je v silách odborných orgánů města přesně naformulovat to, co mám na mysli. 

p. Zácha, DiS.:
mrzí mě, že tady nesedí paní Grambličková, která tehdy u toho byla. Není tady žádná snaha to 
zamést pod koberec. 
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Primátor Ing. Lajtoch:
hledali jsme způsob jak vyřešit tuto lokalitu. Tento záměr byl schválen zastupitelstvem a poté 
bylo vyhlášeno výběrové řízení 

Mgr. Netopilová:
je zajímavé, že někteří věřili. My jsme před 5 lety nevěřili. Upozorňovali jsme na aspekty, 
proč by se Škodova ulice neměla tímto způsobem prodávat. Jedním z aspektů byl samotný pan 
Ch., jeho osoba, která je spojována s různými záležitostmi, které nejsou zrovna důvěryhodné. 
V lednu na setkání s podnikateli v hotelu Jana se někdo z podnikatelů ptal na Škodovu ulici a 
docela razantně mluvil o problémech. Vy jste chlácholili. 

 Mě teď zajímá, co bude dál. Jaký má radnice záložný plán, co se bude dít. Doufám, že se 
bere na vědomí, že to není všechno. Ráda bych slyšela konkrétní záměry, nápady jak 
z této situace, která nevypadá vůbec dobře Je tam rozbouraný dům, situace kolem něj je 
velice složitá, co s tím domem. Udělá s tím město nějaké kroky?

Mgr. Puchalský:
budu definovat skutky ve svém protinávrhu:  skutek zneužití pravomoci úřední osoby      
a porušení povinnosti při správě cizího majetku. 

p. Zácha, DiS.:
k paní Netopilové .Mám tady vypsanou činnost stavebního úřadu jak vyzýval firmu Opera 
Bohemia k nápravným opatřením. Situace v té lokalitě zdaleka není ideální, je tam 
polorozpadlý dům, stavební úřad jednal za dohledu Policie, došlo k zapáskování té stavby. Na 
další kroky, které budeme činit, vám neodpovím teď, budeme hledat způsob, jak právně se 
vypořádat s firmou Opera Bohemia. 

Primátor Ing. Lajtoch:
žádám o přestávku. Rád bych se poradil s naším právním oddělením.

Přestávka 14.25 – 14.35 hodin.

p. Zácha, DiS.:
nebráním se trestnímu oznámení ve chvíli, kdy naše právní oddělení jasně stanoví, co v jakém 
bodě bylo porušeno. Situace v té lokalitě je neutěšená, odbor majetku a příslušní úředníci 
budou neodkladně v této záležitosti jednat.

Mgr. Puchalský:
vaše právní oddělení není orgánem činným v trestním řízení. Byl bych rád, kdybyste si 
uvědomil naléhavost v té věci z hlediska trestního práva. Byl bych rád, kdyby se zastupitelstvo 
chovalo dle zákona o obcích. Jako zastupitel mám právo podat návrh a zastupitelstvo je 
povinno o něm hlasovat. 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského (viz. výše) :  Při hlasování bylo pro 12, 1 proti, 9 se 
zdrželo, 12 nehlasovalo.

Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 21, 1 proti, 8 se zdrželo, 4 nehlasovali.   
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Mgr. Kulíšek:
nyní se vrátíme k materiálu označenému 3.2.7.  

433/11/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2548/7 v objektu     
k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město 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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 393/10/4/2012, schváleného 
na 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 6.2.2012, kterým 

„schválilo 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, č.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 byly uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy“

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2548/7, 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/

2548/7 3+1 Š.V. 7470/174951 243.867 Kč
365.801 Kč

19.232 Kč 155.229 Kč 418.328 Kč
540.262 Kč

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost podílu ena 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/

2548/7 3+1 G.Z.
G.M.

7470/174951 243.867 Kč
365.801 Kč

19.232 Kč 155.229 Kč 418.328 Kč
540.262 Kč

V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2548/7 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

pan Čechák:
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paní Š.  šla z Jižní čtvrti na Husovu. G. šli z Husové  na Jižní čtvrť. Š.  po uzavření smlouvy 
nám byt vrátili. Nemá to se Škodovou nic společného. 

Při hlasování bylo pro 26, 2 se zdrželi, 6 nehlasovalo.

4.  ZÁVĚREČNÝ  ÚČET   A  VÝROČNÍ  ZPRÁVA  STATUTÁRNÍHO  MĚSTA  
PŘEROVA  ZA  ROK  2011

444/11/4/2012 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2011

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2011, včetně příloh             
a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a souhlasí, dle 
§ 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2011, a to bez výhrad,

b) rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k datu 
31.12.2011 statutární město Přerov, dle návrhů uvedených v tomto materiálu, v souladu          
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů,

c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje,

d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31.12.2011.

2. bere na vědomí rozpis pohledávek statutárního města Přerova k 31.12.2011 dle přílohy č. 12.

Diskuse:
p. Mlčák:

materiál byl projednáván ve finančním výboru a má otázka zněla, co rada k tomuto. Na radě 
proběhlo bez velké diskuse. Dnes je módní žít na dluh. Chybí mi východisko, zda vše bylo 
v pořádku. Zadluženost města 370 mil. Kč. Žádám radu, aby se otázkou rozpočtu zabývala tak,
aby schodek byl co nejmenší.

Pí Sedláčková:
jsme město, které může uspokojit své věřitele v termínu. Důležitým ukazatelem je celková 
likvidita. 

Ing. Machát:
závěrečný účet byl projednáván finančním výborem a ten se jednomyslně shodl na schválení 
předlohy jednomyslně a ve všech bodech. Nikdo z členů neměl nic proti. Potvrzuji, co řekla 
paní Sedláčková. Výrazným způsobem do zadluženosti vstoupil úvěr 300 mil. Kč. Požádal 
bych radu, aby zvažovala veškeré investice, které město v následujících letech bude plnit tak, 
abychom se nedostali do dluhové pasti. Závěrečná zpráva byla prověřena auditorskou firmou, 
a ta na tři drobná pochybení a nedostatky konstatuje, že město hospodaří podle zákona 
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auditorů a všech státních norem v pořádku a bez větších problémů. V závěrečném účtu máme 
přílohu č. 7 a ta hodnotí město jako by byl podnikatelský subjekt a hodnotí ho podle nově 
schválené metodiky úplně poprvé. 

Při hlasování bylo pro 28, 6 nehlasovalo.

5.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI

445/11/5/2012 Rozdělení finančních prostředků FMB  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu poskytnutí půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu    
a uzavření smluv o půjčkách včetně jejich zajištění takto:

Poř.
čis.

Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druhy půjček Částka Kč Zajištění

1. Z.   a   A.N. 1-oprava nebo 
   rekonstrukce střechy

300 000,- Zástavou
nemovitostí

2. Z.N. 3-výměna oken,dveří
7-zateplení obv.pláště
9-výměna klem.prvků
19-výměna elektroin. 

100 000,- Ručitel:
Petr Tomášek

3. Z.N. 1-oprava střechy
2-zřízení plyn.vytáp.
4-vým.nebo opr.podlah
7-zateplení obv.pláště
8-rekonstruk.WC,koupelny
9-výměna klem.prvků
12-výměna rozvodů tepla
13-výměna rozvodů vody
14-výměna rozvodů plynu
19-výměna elektroinst.

300 000,- Zástavou
nemovitostí

4. V.   a  E.T. 3-výměna oken 50 000,- Ručitel:
Jiří 
Ticháček

2. schvaluje využití volných finančních prostředků Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu v celkové výši Kč 1 000 000,- a jejich transfer do rozpočtu města                   
na financování oprav volných bytů ve vlastnictví statutárního města Přerov

3. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1

4. schvaluje podmínky druhého výběrového řízení pro poskytování půjček z Fondu oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu  v roce 2012 v souladu s čl. IV. Vnitřního předpisu 
č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu takto:
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- žádosti oprávněných osob ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, 
modernizací a   rozšiřování bytového fondu budou podávány v termínu od 21.05.2012 
do 09.07.2012,

- místo pro vyzvedávání tiskopisů žádostí o půjčku a jejich podání:
Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, Odbor ekonomiky,  III. 
poschodí, dveře č. 66 – Kristina Bukvaldová. Formulář žádosti je zveřejněn na 
webových stránkách města (www.prerov.eu).

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:

chci se zeptat, jestli předpis, který upravuje fond oprav a modernizací neříká, že můžeme 
poskytnout pouze jednu půjčku a až bude splacená, tak poskytnout druhou. 

Pí Sedláčková:
takovou podmínku nemáme. Může mít dvě půjčky a musí být schopný je splácet. 

Mgr. Puchalský:
pan N. má ručitele pana T.  Jak je bonitní? Zkoumaly to orgány? 

Primátor Ing. Lajtoch:
odbor ekonomický si vyžádal podklady od ručitelů. Půjčka splňuje všechny podmínky.

Ing. Machát:
materiál byl projednán finančním výborem a ten se usnesl s doporučujícím stanoviskem. 

Pí Tomaníková:
při projednávání tohoto případu jsem upozorňovala na to, že má 2 půjčky a v žádném z těchto 
domů nebydlí. 

Při hlasování bylo pro 26, 2 proti, 6 se zdrželo.

446/11/5/2012 Zrušení příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje zrušení příspěvkové organizace Domovní 
správa města Přerova, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 79/3,  IČ: 47184728 ke dni 
30.06.2012 s tím, že:

1. činnosti spojené se správou a údržbou nemovitostí ve vlastnictví jiných subjektů než 
statutárního města Přerova bude od 01.07. 2012 vykonávat Přerovská rozvojová, s.r.o.,            
se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, IČ: 278 31 337,

2. činnosti spojené se správou bytového a nebytového fondu ve vlastnictví zřizovatele bude dále 
vykonávat zřizovatel, a to statutární město Přerov,

3. na subjekty uvedené pod bodem 1. a 2. tohoto usnesení jako přejímající zaměstnavatele 
přecházejí ve smyslu § 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů, práva a  povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu, a to         
v návaznosti na převod částí činnosti zanikající příspěvkové organizace na tyto subjekty         
ve smyslu bodu 1. a 2. tohoto usnesení.
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Při hlasování bylo pro 27, 3 proti, 4 se zdrželi.

447/11/5/2012 Přerovská rozvojová, s.r.o. – poskytnutí příplatku mimo základní 
kapitál dle ust. § 121 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,           
ve znění pozdějších předpisů

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje ve smyslu ust. § 121 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 500 000,00 Kč 
splatného nejpozději do 30. 6. 2012 společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337,       
se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov – Přerov I – Město, ze strany 
statutárního města Přerova jako jediného společníka společnosti,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

4112 210  Neinv. přijaté transfery
 ze státního rozpočtu v rámci
 souhrnného dotačního vztahu

50 120,6 * + 500,0 50 620,6

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3612 240  Bytové hospodářství
 (Přerovská rozvojová, s.r.o.)

0,0 + 500,0 500,0

3. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 500 000,00 
Kč splatného nejpozději do 30. 6. 2012 společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, 
se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, 750 02  Přerov – Přerov I – Město mezi statutárním 
městem Přerov a společností Přerovská rozvojová, s.r.o., ve znění uvedeném v příloze tohoto 
materiálu.

4. schvaluje změnu Zakladatelské listiny společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 
27831337, se sídlem Přerov,    Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02 tak,    
že text bodu "Za čtvrté"  "Společnost má dva jednatele"  se nahrazuje textem:  
"Společnost má tři jednatele."  V ostatním se Zakladatelská listina nemění.

5. 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, jmenování jednatele společnosti pana Petra Lagu.
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Diskuse:
p. Passinger:

já mám protinávrh:  navrhuji ve článku 2 smlouvy:  poskytovatel se zavazuje poskytnout 
příjemci peněžitou půjčku ve výši 500.000 Kč.

Pí Sedláčková:
půjčka by byla podle jiného paragrafu. 

Ing. Machát:
tento materiál projednával finanční výbor. Upozorňuji na nepřesnosti v materiálu, jsou tam 
účetní závěrky k 31.12.  Dnes jsme dostali na stůl výsledovku a rozvahu za rok 2011. Dotazy   
a pochybení jsou tam napraveny. Předpokládám, že dojde k zániku Domovní správy města 
Přerova a je třeba předat činnost, která se týká údržby a spravování neměstských bytů někomu 
dalšímu tedy Přerovské rozvojové společnosti. Finanční výbor se k tomuto materiálu neusnesl, 
protože byly nejasnosti v hospodaření a ty byly materiálem, který jste dostali na stůl, 
napraveny. 

Mgr. Hluzín:
dávám protinávrh vzhledem k tomu, že Přerovská rozvojová bude mít novou náplň 
dovoluji si navrhnout nové body usnesení 3, 4)  :

4. schvaluje změnu Zakladatelské listiny společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 
27831337, se sídlem Přerov,    Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02 tak, že 
text bodu  "Za čtvrté"  "Společnost má dva jednatele"  se nahrazuje textem:  "Společnost 
má tři jednatele."  V ostatním se Zakladatelská listina nemění.

5. 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, jmenování jednatele společnosti pana Petra Lagu.

Ing. arch. Petroš.
je zpracovaná výroční zpráva, podklady pro ni mám. Bude předložena valné hromadě             
na dalším jednání zastupitelstva.

Ing. Pospíšilová:
chtěla bych doplnit pana Machatá. Na finančním výboru materiál vyvolal zděšení a úsměv.    
Na to, že společnost neměla vůbec žádné výdaje, nebylo zpracované žádné účetnictví. To teď 
jednatelé zpracovali, došli k výsledku, že pokladní hotovost je nula. Všichni jsme se shodli na 
tom, že pokud má tato společnost přebírat společenství vlastníků, tak to jakým způsobem se 
k tomuto zachovala a ví, že půl roku dopředu na ni přejde účetnictví prodaných bytů to nic 
dobrého o nich nevypovídá. 

Ing. Čermák:
byl komunikační problém s jednatelem, který byl dlouhodobě v Praze. Podařilo se to napravit. 
Byl bych rád, kdyby Přerovská rozvojová dostala šanci dovést hospodaření k černým číslům. 
V první fázi by mělo přejít 11 zaměstnanců. Domnívám se, že dojde k úspoře v rámci lidských 
zdrojů. 

Ing. Machát:
padly tady dvě mylné informace. Pokud platí, to co jsme dostali dnes na stůl, tak společnost 
měla 222.000 Kč výdajů v roce 2011.  Tento roční výsledek hospodaření, ve službách je 
221.000 Kč výdaj do 31.12.2011. Omlouvám se, je to minulý rok.

Pí Tomaníková:
chtěla jsem se zeptat, má být 11 zaměstnanců a 3 jednatelé. Není to moc.

Ing. Šlechta:
nesouhlasím s tím, aby město podnikalo. Pokud činnost nebude zisková, nebudu v budoucnu 
hlasovat pro půjčky, dotace apod. Postrádám tady zásadní podnikatelský záměr. 

Mgr. Kulíšek:
město nemá podnikat. To je to samé, jako kdybyste řekl, že nemáme vlastnit Technické služby 
a Teplo Přerov. To je úplně to samé. 

Mgr. Netopilová:
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jsem přesvědčená, že je to uměle naroubovaný projekt, který má vyjít vstříc některým lidem 
jako je pan Čermák. Počet jednatelů mi to jen potvrzuje.

Mgr. Kulíšek:
pochopil jsem to tak, že pan Hluzín chtěl dalšího jednatele z opozice.

Ing. Čermák:
je to převzetí stávající činnosti, na které má Přerovská rozvojová oprávnění. Přejdou tam 
stávající zaměstnanci, stávající vybavení. 

Primátor Ing. Lajtoch:
paní Netopilová nemá pravdu, chtěli jsme, aby tam byli odborníci. Požádal jsem paní 
Pospíšilovou, paní Tomaníkovou, jestli by nebyly ochotny vstoupit jako jednatelé do 
společnosti. Funkci odmítly. Na minulém zasedání Zastupitelstva byl návrh pana Passingera 
jmenovat jednatelem pana Puchalského.

Mgr. Puchalský:
senátor Kubera říká, že je úspěšný díky tomu, že lidi nenasírá a že nepodniká. Koncept, který 
je předložen, zánik Domovní správy a oživení Přerovské rozvojové je pro mě nepřijatelný. 
Souhlasím s tím, že jsme rozhodli, že Domovní správa do budoucna zanikne, ale o Přerovské 
rozvojové jsme nemluvili. Tento návrh je výrazně účelový, špatný, na poslední chvíli hledáte 
řešení odborníky. Nevím, jestli pan Petroš a pan Laga jsou odborníky na reality. Rozvojová 
vstupuje s ohromnou ostudou a velmi negativním povědomím. Vy se snažíte tímto způsobem, 
místo abyste vysoutěžili u realitních kanceláří a živnostníků a nechali Domovní správu, která 
bude  spravovat sociální a zbytkové byty. Nedovedu si představit, jak se o to budou starat 
úředníci na magistrátu. Pro mě je to koncept naprosto nepřijatelný. Opět za 3 – 4 roky tady 
budeme sedět a budeme řešit, jak ukončíme činnost Přerovské rozvojové. 

Mgr. Kulíšek:
vy dobře víte, že je to doplňková činnost Domovní správy. Pokud jsme nechtěli podnikat, tak 
jsme měli možnost založit novou společnost nebo využít Přerovskou rozvojovou. Nevím, jak 
by se líbilo opozici, kdybychom chtěli převést činnost správy bytů na jiný subjekt. My se 
chováme transparentně. 

p. Passinger:
je uvedeno, že půjčka má být na rozjezd firmy. Firma přece funguje a na toto ty peníze 
nepotřebuje. Nemůže část prostředků převzít z Domovní správy?

Ing. Čermák:
potenciální klienti vnímají pozitivně, že jediným vlastníkem společnosti  je město. Maximum 
vybavení společnosti budeme chtít převzít vkladem popřípadě odkoupit za zůstatkovou 
hodnotu. 

Pí Sedláčková:
v celé ČR je to tak, že města přebírají správu svých bytů s ohledem na změnu v zákonech, a to 
přenos daně. Ve většině měst se nezabývají správou cizích bytů. 

Primátor Ing. Lajtoch:
v minulosti pohledávky na nájmu řešilo město a pohledávky s příslušenství řešila Domovní 
správa. Kontrolní výbor několikrát upozorňoval, že nejsou inventarizované některé 
pohledávky. 
Jednatelé Přerovské rozvojové osloví všechny předsedy společenství vlastníků a ti se vyjádří. 
Může se stát, že někteří odejdou k jiným správcům. 

Ing. Čermák:
v současné době se koncipuje dopis, který osloví společenstva vlastníků, aby se jim 
dopodrobna vysvětlil mechanismus, a že se nemají čeho bát. 

Mgr. Puchalský:
nechápu jak je možné, že magistrát nekontroloval pohledávky, jak je možné že existovaly dva 
nekompatibilní systémy, které existují dodnes a měly za důsledek stav, který předkládáte.

Občan Přerova p. Porč:
není mi jasné, proč by Přerovská rozvojová měla dostat 500.000 Kč, když bychom na ně mohli 
převést majetek. My zrušíme ředitele Domovní správy a jmenujeme dalšího jednatele            
za nějakou odměnu. Domovní správa dělala správu bytových jednotek za 185 Kč na jednotku. 
Paní O.  dělá také správu bytů. To občané asi nevědí o 10 Kč levněji. Myslím, že by to šlo 
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krásně na ni převést. To bude otázka vlastníků jednotek, kteří se mohou rozhodnout. Kde 
budou zaměstnanci, kteří přejdou, sedět?

Ing. Čermák:
před chvílí zaznělo, že 500.000 Kč je kromě nákupu software, protože se nesetkává termín 
výplat s termínem odměn za provedenou práci. Jedná se o půjčku. Děkuji za lobbing pro paní 
O..  To zaznít nemělo.

Mgr. Kulíšek:
my tuto činnost nemůžeme převést na paní O.. Hned by přišlo trestní oznámení.

Pí Tomaníková:
Domovní správu jsme dotovali, to víme všichni. Připadá mi divné, že nevíme, kolik Přerovské 
rozvojové zůstane bytů, ale víme, že dva jednatelé jsou málo. 

Mgr. Kulíšek:
souhlasí pan Laga s kandidaturou?

p. Laga:
ano, souhlasím.

Pí Tomaníková:
dávám návrh, aby se o bodu, číslo 4) usnesení hlasovalo samostatně.

Mgr. Hrubá:
pokud by se měla schválit smlouva o půjčce, muselo by se přeformulovat celé usnesení. 
V bodě 3) usnesení se hovoří o poskytnutí příplatku. Pokud by byl tento protinávrh přijat, 
usnesení nelze aplikovat. 

Mgr. Puchalský:
nemohu souhlasit s paní Hrubou, je to hlasovatelné. Musí si uvědomit, že tak jak dělá servis 
pánům z koalice, bude dělat servis i pánům z opozice. Jestli je návrh na půjčku, udělá všechny 
kroky tak, aby smlouva o půjčce byla uzavřena. Na toto téma nehodlám s úřednictvem 
diskutovat. Už je toho dost. Z hlediska zákona nám bude poskytovat servis pan tajemník.

Mgr. Karola:
Odbor vnitřní správy poskytuje plný servis všem členům zastupitelstva včetně členů opozice. 
Pan Puchalský to velmi dobře ví. Jako nadřízený Mgr. Hrubé konstatuji, že nejsme schopni 
připravit materiál teď v tomto momentě tak, aby byl hlasovatelný.

Hlasování o protinávrhu Mgr. Hluzína ( bod 4)  usnesení viz výše):   Při hlasování bylo pro 21,       
1 proti, 7 se zdrželo, 5 nehlasovalo.

Hlasování o protinávrhu Mgr. Hluzína (bod 5) usnesení viz výše):  Při hlasování bylo pro 22,         
1 proti, 7 se zdrželo, 4 nehlasovali.

Hlasování o protinávrhu p. Passingera ( peněžitá půjčka):  Při hlasování bylo pro 12, 3 proti, 13 se 
zdrželo, 6 nehlasovalo.

Hlasování o celém usnesení včetně bodu 4) a 5):   Při hlasování bylo pro 23, 3 proti, 5 se zdrželo,      
3 nehlasovali.

448/11/5/2012 Pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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a) schvaluje upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti a jejich odpis v celkové 
částce 2 937 537,00 Kč za dlužníky  dle přílohy č. 1A) důvodové zprávy.  Z této částky 
pohledávky statutárního města Přerova činí celkem 1 619 908,00 Kč, z toho na nájemném     
458 469,00 Kč,  na poplatku z prodlení 1 126 529,00 Kč,  na zaplacených soudních poplatcích 
34 910,00 Kč. Pohledávky Domovní správy města Přerova činí celkem 1 317 629,00 Kč,         
z toho zálohy na plnění spojené s užíváním bytu 238 678,00 Kč,  poplatek   z prodlení              
1 027 899,00 Kč  a vyúčtování služeb 51 052,00 Kč.

b) schvaluje odpis pohledávek z důvodu promlčení a vzdání se práva k těmto pohledávkám         
v celkové částce 4 858 978,00 Kč za dlužníky dle přílohy č. 1B) důvodové zprávy. Z této 
částky pohledávky statutárního města Přerova činí celkem 2 089 181,00 Kč, z toho                 
na nájemném 132 626,00 Kč,  na poplatku z prodlení 1 922 241,00 Kč,  na zaplacených 
soudních poplatcích 34 314,00 Kč. Pohledávky Domovní správy města Přerova činí celkem      
2 769 797,00 Kč, z toho zálohy na plnění spojené s užíváním bytu 140 103,00 Kč,  poplatek      
z prodlení 2 523 992,00 Kč  a vyúčtování služeb 105 702,00 Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2012

Diskuse:
Ing. Machát:

Finanční výbor projednal a usnesl se doporučit a schválit.

Při hlasování bylo pro 23, 2 proti, 4 se zdrželi, 5 nehlasovalo.

449/11/5/2012 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a 
závazného ukazatele dle přílohy č. 2.

Diskuse:
Mgr. Netopilová:

 částka 195.000 Kč – výběrové řízení na Přerovské listy a na Kabelovou televizi. Divím se,      
že výběrové řízení nebylo schopno zpracovat samo město. Firma se tam dopustila nějaké 
chyby. My, co jsme byli ve výběrové komisi, Mladá fronta, která byla jedním z účastníků 
výběrového řízení podala stížnost na průběh řízení. Není tam nějaká možnost sankce? 

 Částka 70.000 Kč na nalepení loga na vítací tabule. Je to tolik potřebné, nejsou to promrhané 
peníze?

Mgr. Karola:
výběrové řízení na Přerovské listy a Kabelovou televizi – jednalo se o dvě nezávislá výběrová 
řízení. Částku schválila Rada města Přerova při vyhlašování veřejných zakázek. Námitky 
Mladé fronty – ano, podala námitku proti rozhodnutí Rady města jako zadavatele. Rada města 
nerespektovala doporučení hodnocení komise a odhlasovala zrušení zadávacího řízení. 
Důvodem bylo, že vzhledem k tomu, že základním hodnotícím kritériem u Přerovských listů 
byla ekonomická výhodnost nabídky, zvítězila paradoxně nabídka, která byla nejdražší. To byl 
důvod, který radu jako zadavatele vedl k tomu, že zadávací řízení zrušila, nicméně zákon        
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o veřejných zakázkách zcela konkrétně stanoví důvody pro které jde zrušit zadávací řízení. 
Tento důvod zákon taxativně nestanoví, nicméně stanoví důvod hodný zvláštního zřetele, 
který umožňuje zrušit zadávací řízení. Dva z uchazečů tento důvod akceptovali, Mladá fronta 
ne. Rada jako zadavatel vzala tuto námitku na vědomí s ohledem na to, že by kontrolní orgán 
mohl toto rozhodnutí v budoucnu, pokud by se uchazeč dále odvolal a Rada města by na svém 
rozhodnutí trvala, mohl by kontrolní orgán vyhodnotit jako porušení zákona o veřejných 
zakázkách. Hodnotící komise znovu vyhodnotila a dala radě svůj návrh. Rada dále rozhodne. 
Námitka Mladé fronty je právně podloženou domněnkou, zda by někdy v budoucnu bylo 
konstatováno orgánem tedy nezávislým soudem, že došlo k porušení zákona. Rada 
zodpovědně přistoupila k námitce a vyhodnotila ji jako rizikovou. 

Mgr. Netopilová:
já bych vás opravila. Rada respektovala to, na čem se dohodla výběrová komise. Výběrová 
komise se dohodla, že žádný z potencionálních vydavatelů Přerovských listů se nám 
nezamlouvá a že se výběrové řízení zruší. Potom vyšlo najevo, že to nejde. Jde mi o to, zda 
společnosti, která připravovala výběrové řízení, lze dát méně peněz.

Občan Přerova Ing. arch. Horký:
 70.000 Kč na uvítací tabule - chci se zeptat, jaké logo bude nalepeno. Byl jsem členem 

pracovní skupiny na vyhlášení soutěže na logo. Soutěž nebyla vyhlášena. Uvítací tabule byly 
stavbou dočasnou do konce roku 2011 a  pak bylo požádáno o prodloužení do konce roku 
2016. Kdo o prodloužení zažádal a z jakého popudu.

 Částka 15.000 Kč na příčky v kotelně na zámku. Kdo bude autorem projektové dokumentace 
na příčku. Chci aby mi byla poslána v kopii.

p. Zácha, DiS.:
vítací tabule nejsou aktuální. Částka bude použita na přelepení stávajících tabulí. 

Ing. Novotná:
jednotný vizuální styl – v loňském roce zasedala pracovní skupina, která připravila podmínky 
až k realizaci. Máme požádáno o rozpočtové opatření, které nebylo zatím naplněno. Jsme 
schopni za pomoci jednotného vizuálního stylu znaku města realizovat plakáty, pozvánky i 
grafické návrhy na uvítací tabule tak, aby město bylo reprezentováno. 
Výběrové řízení – v prvním kole se výběrová komise neusnesla na žádném předloženém 
návrhu, nicméně zákon o zadávání veřejných zakázek neumožňuje soutěž zrušit mimo přesně 
stanovené důvody. Potom proběhlo druhé hodnocení, tak jak řekl pan Karola.

Ing. Pospíšilová:
dávám protinávrh:  …   s výjimkou převodu finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč. 
Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové a zadávací dokumentace 
na akci výzva číslo 09 Projekt zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 
města Přerova s výjimkou převodu finančních prostředků v celkové výši 1.211.000 Kč na 
financování projektu zvýšení kvality řízení na magistrátu města Přerova. 

Pí Tomaníková:
kolik stálo vydání Přerovských listů když je vydávalo město a kolik bude stát v budoucnu?

Mgr. Kulíšek:
nejdražší nabídka je asi o 200.000 Kč levnější než když bylo děláno na magistrátu.

Pí Jandová:
dávám protinávrh:  str. 1) – návrh rozpočtového opatření převod nevyčerpaných 
prostředků na provozování venkovní divadelní scény ve výši 85.000 Kč. Budou použity 
na reklamu, propagaci letního festivalu. Navrhuji 55.000 Kč přesunout do rezervy, 
protože nesouhlasím s tím, abychom platili třetímu subjektu za tyto práce. 
Dávám protinávrh:  str. 5) – přílohy č. 1 Kulturní a informační služby, rozpočtové 
opatření snížit o 55.000 Kč a přesunout do rezervy.

Mgr. Schenk:
tento rok probíhá stejný program muzea Komenského v Přerově, které získalo jen 5.000 Kč. 

Pí Sedláčková:
prostředky 1.211.000 Kč jsou účelově vázány a pokud je nevyčerpáme máme povinnost je 
vrátit. 
Uvedené akce v tomto materiálu byly schváleny v roce 2011 a nebyly realizovány. 
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p. Neuls:
částka 85.000 Kč jsou peníze, které jsme neutratili v loňském roce. 

Hlasování o protinávrhu pí Jandové (viz výše):  Při hlasování bylo pro  9, 3 proti, 15 se zdrželo,       
7 nehlasovalo.

Hlasování o protinávrhu Ing. Pospíšilové:   Při hlasování bylo pro 9, 4 proti, 16 se zdrželo,               
5 nehlasovalo.

Hlasování o předloženém usnesení:   Při hlasování bylo pro 26, 2 proti, 2 se zdrželi, 4 nehlasovali.

PŘESTÁVKA    16.15  -   16.30  hodin

450/11/5/2012 Rozpočtové opatření č. 4

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazných 
ukazatelů dle přílohy č. 2.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:

 položka 616.000  Kč na pořízení parkovacích lístků na rok 2012. Kdo disponuje kartami. 
Nejde mi o jmenovité vyjádření. Kartu jsem si nevyzvedla, protože ji nepotřebuji. 

 posílení rozpočtu částka 1.890.000 Kč na projektovou dokumentaci, například na 
předláždění Horního náměstí. Zrovna tato položka vyvolala velké emoce. 

 částka 1.636.690 Kč, co je apod.. za 253.310 Kč?
Ing. Gala:

v částkách máme uvedenou dokumentaci západní parkán cca 150.000 Kč, Jižní čtvrť 90.000 
Kč, předláždění H.náměstí, rozšíření Palackého 90.000 Kč, projekt v Kozlovicích na 
signalizaci 50.000 Kč, cyklostezka PFB 90.000 Kč. Další dvě akce jsou uvedené.

Ing. Novotná:
29 karet je pro zastupitele. Další jsou pro potřeby města a další spolupracující subjekty. 

Ing. Machát:
materiál projednal finanční výbor a bylo doporučeno jej schválit.

Mgr. Netopilová:
 kdo obdrží ty parkovací karty. Může to být promítnuto na plátno? 

Mgr. Kulíšek:
obdržíte písemnou odpověď.
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Při hlasování bylo pro 22, 2 se zdrželi, 10 nehlasovalo.

451/11/5/2012 Rozpočtové opatření č. 4 - dodatek

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazných 
ukazatelů dle přílohy č. 2.

Diskuse:
Pí Jandová:

chtěla bych, aby pan řídící dával větší prostor pro hlasování. 
Ing. Pospíšilová:

 dotaz – 50.000 Kč na financování koordinace závěrečných stavebních prací a budování 
šaten v Městském domě. Proč tato částka nebyla zahrnuta v rozpočtu na tyto stavební 
úpravy v Městském domě? 

 Dětské hřiště na ulici Vaňkova – minule jsme schvalovali částku 3 mil. Kč. Vítám 
modernizaci hřiště. Rozpočet se navyšuje o další 2 mil. Kč. Mám obavy že to bude super 
moderní hřiště, které se pak zamkne a bude sloužit jenom někdy. 

Dávám protinávrh:   …  s výjimkou posílení rozpočtu o částku 8.100.000 Kč za účelem 
poskytnutí dotací v rámci programu podpory výstavby technické infrastruktury.

Ing. arch. Horký:
město by mělo mít regulační plán, který by vyžadoval určitou hustotu. 

p. Zácha, DiS.:
hřiště na Vaňkové ulice – rozpočet 5 mil. Kč. Tím, že jsme na konci roku sestavovali rozpočet, 
na hřiště vybyly 3 mil. Kč, tak jsem žádal o finance, abychom hřiště mohli dofinancovat. Loni 
občané z lokality mě navštívili, byl jsem se tam podívat a opravdu bylo v havarijním stavu. 
Měli bychom podporovat výstavbu dětských hřišť. Není to super moderní hřiště. Je to hřiště    
ve vnitrobloku přístupné všem dětem.
Podpora technické infrastruktury – jsem přísedící v investiční komisi, existuje program na 
podporu technické infrastruktury, který funguje tak, že stavebníci si podají žádost, odbor 
rozvoje posoudí, zpracuje, dá do investiční komise a ta zpravidla sdělí, že nejsou prostředky     
a žádost vrátí. Proto je snaha udělat rekapitulaci. Jde o podporu výstavby. Jedná se zhruba o 79 
rodinných domů.  

Ing. Pospíšilová:
já nerozporuji částku na hřiště na Vaňkové ulici. Jenom nechci, aby to bylo super moderní 
hřiště, které budeme chránit před vandalismem a děti se tam nedostanou.

p. Zácha, DiS.:
50.000 Kč na šatny v Městském domě – jsou v podstatě hotové. Začalo přejímací řízení . 
Dostanete písemnou odpověď.

Mgr. Puchalský:
ke konceptu infrastruktury v Přerově. Město má hlavní úkol úplně jiný, než co vy předkládáte.  
Město by mělo naprosto koncepčně říci, toto je územní plán, toto je regulace, tady pozemky 
vykoupíme, tady vytvoříme pro mladé lidi takové podmínky, aby mohli budovat bydlení. My 
ale právě naopak vytváříme koncept, který vychází z toho, že vytváříme podmínky pro určitou 
skupinu lidí. Ti velmi dobře ví, kde budou stavět, kde si koupí pozemky, že jim bude 
zainvestováno nebo dostanou příspěvky na infrastrukturu. Takto jsme si to nikdy 
nepředstavovali. Vždycky jsme tento váš přístup kritizovali. 
Pokud jde o dětská hřiště – koncept budování dětských hřišť je zastaralý. Začněme od 
Michalova, hřiště je staré 7 let, bylo v havarijním stavu, obnova hřiště probíhá na úrovni dětí 
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2, 4, 6 let přesto, že je tam napsáno, že provoz je pro děti do 12 let. Vy nevytváříte řádiště pro 
děti od 10, 12, 14 let. Opět špatně. Měla by vznikat i hřiště pro seniory. Michalov z hlediska 
využití chátrá. 

Pí Jandová:
mám dotaz ohledně koordinací prací v Městském domě. Vaše písemná odpověď kterou zašlete 
je k ničemu, hlasovat se má teď. 
Dávám protinávrh – částku 50.000 Kč vyjmout z úprav rozpočtu

 Mám další dotaz – 180.000 Kč na úhrady související s oslavami Dne vítězství a 
slavnostním otevřením rekonstruovaného Tyršova  mostu. Chtěla bych přesný 
rozpočet z čeho se co financuje. Je to velká částka. Koncert Věry Špinarové i s 
ozvučením se dle mých informací vejde do 100.000 Kč.

p. Zácha, DiS.:
my jsme se pane Puchalský na to téma několikrát bavili. Hřiště Vaňkova jsme řešili několikrát. 
V Michalově odbor správy majetku činí kroky v tom, aby tam nebyly dětské prvky 
v havarijním stavu. Rozvoji směrem k seniorům se nebráníme, je to otázka koncepce.
Infrastruktura – já jsem rekapituloval co se děje v investiční komisi a proč tento požadavek 
vznikl.

p. Neuls:
koncert Věry Špinarové – paní Jandová má velice přesné informace. Ozvučení přerovskou 
firmou cca 13.500 Kč, oslava dne vítězství – musí se zajistit malá kultura, bude vystoupení 
velkého Dechového orchestru Haná ZUŠ, k tomu ozvučení a dne 8.5. na TGM bude jarmark, 
který bude také něco stát. K tomu program dne 8.5. před Sokolovnou a tam také bude 
doprovodný program. Bude také vystoupení policie, armády, hasičů a městské policie pro 
které musíme poskytnout zázemí a občerstvení. Zbytek je úhrada doprovodného programu. 
Bude vystoupení dětí a žáků Atlas Bios.

Ing. Šlechta:
žádám předsedajícího, aby po tomto bodu dal hlasovat o změně programu, abychom 
s ohledem na přítomné občany projednali přednostně materiál 11.1

primátor Ing. Lajtoch:
od devadesátých let se snažíme vykupovat pozemky. Vždycky se nám to nedařilo. Byl jsem u 
toho, když jsme iniciovali  vykoupení pozemku nad Albertem, směrem u Meopty, zastupitelé 
to neodsouhlasili, ustoupili jsme od toho. Takových projektů bylo několik.  Teď jsme měli 
projekt za 4 mil. Kč, potřebovali jsme vykoupit část pozemku od soukromníka, tři roky už o 
tom jednáme. Teď jsme to přerušili a finanční prostředky jsme dali na technickou 
infrastrukturu. Vždy byly diskuse, že nejsou pozemky na výstavbu rodinných domů. Ano, 
nejsou, město je nevlastní. Proto jsme přistoupili na program technické infrastruktury, kdy my 
podporujeme výstavbu inženýrských sítí, které potom převádíme do vlastnictví města, 
případně je zase zpětně dáváme do společností jako je VAK za akcie. Jediné pozemky, které 
jsme získali, jsou v Kozlovicích, jeden vlastník nám to ale 3 roky brzdí, proto ty prostředky se 
přesunuly do technické infrastruktury jiných žadatelů. 

Mgr. Netopilová:
 chci se vrátit k částce cca 8 mil. Kč na dotace v rámci podpory technické 

infrastruktury. Docela mě zaráží, že se podporuje výstavba v lokalitách jako je ulice 
Kovářská a Kočíře v Popovicích a ve Vinarech v ulici U zahradnictví. Výstavba tam 
bude naprosto vedle dálnice, u zahradnictví je stožár vysokého napětí, který bude u 
někoho na zahrádce. Občané se mě na to ptají. Zajímá mě názor města.

Mgr. Kulíšek:
ve Vinarech je už postaveno. V Popovicích developer čeká na zahájení stavby a počítá s tím, 
že vysoké napětí bude přeloženo. Teď je rozpočtové opatření, následně půjde materiál do 
komise rozvojové a investiční, potom do rady a zastupitelstva. 

Mgr. Netopilová:
stožár vysokého napětí je na začátku Vinar, je tam už vybudovaná silnička a je to zasíťované. 
Popovice jsou zatím prázdné. 

Ing. Gala:
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navážu na pana primátora a náměstka. Jsou to lokality z územního plánu a lokality, kde určité 
studie proběhly. Část Popovice, Kovářská, Kočíře směrem na Vinary – zastupitelstvo záměr 
schvalovalo před 2 lety, částka byla kolem 2 mil. Kč. Jde o výstavbu 19 rodinných domů. 
Nárok by byl na 3,8 mil. Kč, ale zastupitelstvo zatím schvalovalo záměr 2 mil. Kč. 
Přerovské zahrady, lokalita v ulici Dvořákova – tam by byla výstavba 16 rodinných domů. Je 
to na základě studie. Jsou tam lokality Přerov - Hostýnská kdy byla studie výstavby 16 
rodinných domů. Vinary u zahradnictví – je tam návrh na výstavbu 9 rodinných domů. 

Pí Jandová:
 znovu žádám o odpověď k Městskému domu 50.000 Kč na koordinování stavebních 

prací nastupujícím ředitelem. 
p. Neuls:

práce, které probíhají v Městském domě, jak bylo několikrát řečeno, musí někdo koordinovat. 
Výstavba šaten jde do finále. Nový ředitel, který by měl oficiálně nastoupit do funkce 1.7. se 
těchto úkolů ujme. 

Pí Jandová:
od toho je tam stavební dozor, pan Neuls je tam do 30.6.  Nevidím důvod, abychom platili 
speciálně nového ředitele několik měsíců. Na to jsou jiné prostředky.

Hlasování o protinávrhu pí Jandové vyjmout 50.000 Kč na Městský dům:  Při hlasování bylo 8 
pro, 2 proti, 20 se zdrželo, 4 nehlasovali.

Hlasování o protinávrhu Ing. Pospíšilové (s výjimkou posílení rozpočtu o částku 8.100.000 Kč za 
účelem poskytnutí dotací v rámci programu podpory výstavby technické infrastruktury:  Při 
hlasování byli pro 4, 9 proti, 18 se zdrželo, 3 nehlasovali.

Hlasování o předloženém usnesení:   Při hlasování bylo pro 26, 4 proti, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali.

Hlasování o předřazení materiálu označeného 11.1  za materiál označený 5.7 : Při hlasování bylo 
pro 33, 1 nehlasoval.

478/11/11/2012 Informace o přípravě Integrovaného systému nakládání s 
odpady v Olomouckém kraji, včetně zařízení na energetické
využití odpadu

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.¨

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

bere na vědomí informaci o přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji, 
včetně zařízení na energetické využití odpadu.

1. bere na vědomí informaci o přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady                     
v Olomouckém kraji (ISNO), včetně  zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO)

2. ukládá Mgr. Josefu Kulíškovi, aby jako zástupce statutárního města Přerova v Řídícím 
týmu   k vytvoření ISNO v případě, že studie proveditelnosti doporučí vybudování 
ZEVO na území města Přerova, jednal o následujících podmínkách:
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a) provozem ZEVO, včetně související dopravy, dojde ke snížení emisní zátěže ovzduší 
oproti současnému stavu

b) bude dlouhodobě zajištěno environmentálně bezpečné odstraňování odpadu ze ZEVO

c) bude dlouhodobě garantována snížená cena za dodávku tepla z centrálního zdroje tepla          
do domácností v Přerově

d) Olomoucký kraj bude jako svou prioritu aktivně podporovat dobudování dálničního 
obchvatu Přerova a průtahu městem

e) dlouhodobá garance nižší ceny za předání komunálního odpadu města Přerova do 
ZEVO       (ve srovnání s cenou za ukládání na skládku)

3. ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi následně předložit Zastupitelstvu města 
Přerova návrh na schválení dlouhodobé garance sníženého poplatku za svoz a 
zneškodnění komunálního odpadu občanům města Přerova

4. ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi, aby v případě, že studie proveditelnosti 
doporučí vybudovat ZEVO na území města Přerova, předložil zastupitelstvu návrh na 
vyhlášení referenda v této věci v souladu s příslušnými právními předpisy.

Diskuse:
Mgr. Netopilová:

okamžitě, když jsem se dověděla, že má být beseda v klubu Teplo, a to minulý čtvrtek, tak 
jsem se o věc začala zajímat, psala jsem do kanceláře primátora. Paní Novotná mi odpověděla, 
že schůzka se koná, ale není určena pro veřejnost ani pro zastupitele, ale pro petenty.  Zároveň 
navrhla, že zkusí vyřídit to, aby  se té schůzky  mohli zúčastnit i zastupitelé. Ti následně 
dostali pozvánku Bylo to ze dne na den. Bylo to ve středu a ve čtvrtek se schůzka konala. 
Nesvědčí to moc o nějakém hodnověrném a férovém chování těch, kteří schůzku plánovali. 
Přišlo mi to dost podivné.

Mgr. Kulíšek:
neférové jsou vaše lži, co jste teď řekla. Organizátorem té akce nebylo město Přerov. To 
všichni víme. Organizátorem akce byl krajský úřad a pan náměstek hejtmana Horák, který
pozval petenty osobním dopisem. Je tady, dávám mu slovo, aby objasnil celou záležitost a řekl 
informace o projektu olomouckého kraje. 

Náměstek hejtmana pan Horák:
dobrý den. Odpovím na otázku zastupitelky, která tu zazněla. Opravdu je to tak, že já jsem se 
zhruba před 14 dny dověděl, když mi někdo přeposlal, že se má konat v Přerově demonstrace 
kolem spalovny a byly předloženy důvody, proč to má být. Když jsem  zjistil, kolik tam je 
nepravd a nepřesností, které mě mrzely, protože si vážím každého, kdo se zajímá o věci kolem 
sebe, tak jsem se rozhodl, že je pozvu osobním dopisem. Vše co jsem říkal minulý týden jsem 
říkal na minulém zasedání zastupitelstva. Jsou to stále podobné věci. Jsem připraven dnes 
některé grafy znovu ukázat. Když jsem se dověděl, že má demonstrace být, napsal jsem ten 
osobní dopis. V pondělí byl velikonoční svátek, některým mohl dopis dojít až v úterý. 
Čtvrteční termín byl vybrán po dohodě tady s Teplem Přerov. Můžeme se domluvit na dalším 
termínu, třeba příští měsíc. Co se týká aktuálnosti, uvítal bych, kdyby debata mohla být za 2 
měsíce, kdy budou alespoň dílčí výstupy ze studie proveditelnosti, která vám pomůže 
odpovědět na řadu otázek a nejasností. 

Mgr. Kulíšek:
je tady spousta občanů, kteří nemají tyto informace, tak bych poprosil o stručnou prezentaci.

Náměstek hejtmana pan Horák:
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děkuji za udělení slova. Proč se bavíme o nakládání s odpady nejen v olomouckém kraji, ale 
v celé republice. Uvědomujeme si stále více, že stávající systém, který je mimo jiné, když 
pominu třídění, které je hodně důležité, tak zbytkový komunální odpad je velkým problémem, 
protože se zjišťuje jeho silný negativní vliv při skládkování, a to nejen do spodních vod. 
V současné době řešíme skládku u Litovle, kde se bude vynakládat 500.mil. Kč na odstranění 
zdrojů znečištění spodních vod. Dále je to otázka tvorby metanu, kdy směrem nahoru se 
uvolňují plyny, které mají vliv na oteplování atmosféry. Proto celá Evropa omezuje 
skládkování. V ČR se k tomu přichází s odstupem až nyní. Všechny regiony jsou připraveny 
nějakým způsobem se toho zhostit. Legislativa, která se chystá, bude připravena tak, že 
skutečně skládkování bude skončeno. Problém nebude už lokální, jednotlivých měst. Bude to 
už záležitost celých regionů, protože systém nakládání s odpady musí být postaven na 
spolupráci a solidaritě všech měst, protože některá města nemohou mít na svém území tato 
zařízení ať jsou to kompostárny nebo dotřiďovací linka apod. Celému tomu systému říkáme 
integrovaný systém  nakládání s odpady, protože to není o tom, že bychom vytrhli jednu část. 
Je to spojený proces. Přesto, že třídění stále narůstá, celkový objem odpadů narůstá. Na 
prvním místě je předcházení odpadům, nicméně to je celostátní politika, tedy najít vratné 
obaly, lahve. To vše je stále větším problémem. Když vezmu předcházení odpadů, tak 
regionální věcí je třídění odpadu. My jako olomoucký kraj se snažíme každým rokem uvolnit 
z rozpočtu 5 mil. Kč na posilování třídění, aby se co nejvíc vrátilo do ekonomiky, do 
hospodářství. Před pěti lety se třídilo 25%, dnes 33%. Půjde to stále nahoru. Podle zkušeností 
z Evropy, by se mělo třídit zhruba 55%. Třídit dá se, ale na druhou stranu musí se vědět, co 
s tím vytříděným dále. Problém následně je s kompetenty, jejich certifikací a využitelností 
právě zpátky v hospodářství. Olomoucký kraj je nejlepší  z celé republiky, snažíme se 
uvolňovat prostředky na další hnízda na tříděný odpad, ale ten celkový zbytkový objem stále 
zůstává. Vidíte, jak stoupá plast, papír, sklo. Řekli jsme si, že musíme jako regionální instituce 
besedovat s obcemi. Profesní komora svaz měst a obcí oslovila asociací krajů, abychom 
společně hledali řešení tak, aby s účinností nového zákona o odpadech, jak je nachystán a měl 
by od roku 2015 nabýt účinnosti, aby byly regiony připraveny co s odpadem do budoucna. 
Proto všechny obce s rozšířenou působností a těch je 13 plus olomoucký kraj podepsaly
Memorandum o společném postupu při nakládání s odpady, následně toto memorandum bylo 
v prosinci podepsáno, v lednu se sešli poprvé zástupci těchto obcí a rozhodli se, že bude 
zpracována studie proveditelnosti nakládání s odpady. Tato má být pro celý integrovaný 
systém, má zmapovat tu situaci celkově, ve všech těch jeho etapách, jak v různých lokalitách, 
které zařízení se nedostává, jak se třídí, kde by bylo vhodné dobudovat třídící linky, aby bylo 
třídění více posilněno. Bude řešit také co s odpadem, když není možno do budoucna počítat se 
skládkováním. Pro vaši informaci, v olomouckém kraji je 14 skládek tuhého komunálního
odpadu, za posledních 15 let nebyla otevřena ani jedna, protože  ty normy se stále zpřísňují a 
není dnes nikdo schopen otevřít novou skládku. Jediné co se povoluje jsou další etapy těch 
stávajících skládek. Někde je perspektiva zhruba 5 let, někde i 15 let, či 20 let. To je skutečně 
u některých. Žádná nová skládka za posledních 15 let  povolena nebyla. Zbytkový komunální 
odpad, to je o tom, kde využívají odpad energeticky. Vidíte Neměcko, Francie a všechny země 
západu. U nás to jsou zařízení Praha, Liberec a Brno, kde se energeticky zpracovává odpad, 
v Polsku je jedna. V současné době olomoucký kraj nechává zpracovat studii proveditelnosti, 
bude zpracovaná zhruba v červenci a bude obsahovat mimo jiné variantní řešení lokality, 
popíší se lokality, řeknou se výhody, nevýhody jednotlivých lokalit, klady a mínusy. Dále se 
popíše vlastní investice, tedy jaké výhody a nevýhody budou v případě privátní investice, 
protože jsou zájemci ze soukromého sektoru, kteří chtějí toto zainvestovat nebo řešení z 
veřejných zdrojů. Když svěříme takto zásadní věc veřejné služby  jako nakládání s odpady do 
soukromých rukou, jaké jsou kolem toho nejistoty. Na druhou stranu ušetříme mnoho peněz 
z veřejných zdrojů. Studie bude do třetice řešit následný provoz. Popíše možnosti jak by 
takové zařízení mohlo fungovat. Je rozdíl jestli provoz bude svěřen privátní firmě nebo bude 
pod kontrolou, kde bude převažovat vliv veřejné správy. V červenci by to mělo být hotové a 
následně se rozhodne o lokalitě a kdo bude investovat a kdo myšlenku ponese dále do 
budoucna. Záleží na tom, kdy bude spuštěn zákon, který to všechno urychlý.  Dnes se 
připravuje zhruba pět regionů. Má to stát také u Karviné. Na Vysočině se jedná zhruba  mezi 
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Třebíčí a Žďárem nad Sázavou. Jsou to lokality, které do budoucna budou muset mít takové 
zařízení, protože musíme s tím odpadem do budoucna nějak naložit. Integrovaný systém 
nakládání s odpady musí být sociálně přijatelný. Pro obyvatelstvo to musí být dostupné. 
Můžeme skládkovat dál, ale ty poplatky budou tak šílené, že lidé se budou snažit vyhýbat 
nakládání s odpady a dopadne to stejně jako v Itálii, kde celý systém zkrachoval před třemi 
lety. Musí to být také environmentálně v pořádku. Graf limitů emisních, tedy znečištění 
ovzduší při různých typech vytápění a použití různých druhů paliva. Nejdůležitější je hnědé 
uhlí. Tuhé znečišťující látky, ty se momentálně nejvíce sledují, když se v zimě hovoří 
v médiích  jak je špatné ovzduší. Oxid síry má mnohonásobně nižší dopady na životní 
prostředí než hnědé uhlí jako palivo. Proč se hovoří o Přerovu? Teplárna nabídla své zařízení, 
které by v rámci rekonstrukce mohlo být přebudováno na zařízení pro energetické využití 
odpadu. Používá hnědé uhlí, je šance, že by mohla změnit typ paliva, protože hnědé uhlí je 
daleko horší pro ovzduší. Další argument, který zazněl je otázka dopravy. Domnívám se, že 
pro Přerov je velká šance donutit stát, který na tyto investice přispívá, že si můžete dát jako 
podmínku vydání  stavebního povolení dokončení a zprovoznění dálničního obchvatu Přerova. 
Tím se uvolní doprava a zlepší životní prostředí. Všichni víme, že malé kuka vozy, které sváží 
odpad, nesváží z většího okruhu než je 15 km. Vše ostatní se překládá na větší automobily, 
aby se ušetřilo na počtu jízd a pohonných hmotách, aby těch jízd bylo co nejméně. V současné 
době pro Olomouc je levnější vozit do zařízení pro energetické využití odpadů v Brně než na 
skládku v Mrsklesích. Celá aglomerace Olomouc jezdí denně s jedním nákladním autem  kde 
je veškerý odpad napresován na překládacích stanicích do jednoho nákladního auta. To jsou 
fakta. Připomínám, ovzduší při vlastním provozu zařízení je mnohokrát šetrnější než při 
spalování hnědého uhlí. Co se týká dopravy je velká šance pro Přerov donutit, stát, aby 
konečně udělal dálniční obchvat. To jsem chtěl říct také minulý týden, protože se domnívám, 
že se nedostávají přesné informace. Na závěr říkám, takováto investice nakonec nemusí být 
v Přerově, dalším zájemcem, který aktivně vystupuje v této věci je Mohelnice, která tím chce 
řešit i cenu tepla. To je takovým způsobem levnější než výroba tepla z plynu a do budoucna i 
z hnědého uhlí, protože se chystá uhlíková daň. Dojde ke zdražení tepla vyráběného hnědým 
uhlím vyráběným přes teplárny v příštím roce zhruba o 15%. Toto jsou důvody, pro které je 
třeba racionálně přemýšlet o všem co se chystá. Já osobně i odborníci jsme připraveni kdykoli 
tato odborná data poskytnou. Nemáme se za co stydět. To je asi vše. Znovu nabízím, že za 
měsíc či dva může být další setkání, kdy již bude více podrobnějších informací. Do jaké míry 
to bude v Přerově využitelné nevím, protože není Přerov jedinou možnou variantou. Teplárna 
v Přerově nabízí své zařízení, aby bylo takto rekonstruováno a využito. Proto tady jsem. 
Děkuji.

Mgr. Kulíšek:
děkuji za prezentaci. Občany, kteří se hlásí, vyzvu k diskusi, ale podle jednacího řádu 
zastupitelstva mají přednost zastupitelé. Dávám slovo Mgr. Netopilové, která se hlásí do 
diskuse.

Mgr. Netopilová:
teď se vzdávám ve prospěch občanů.

Občanka Přerova:
pracovala jsem ve státní správě. V rámci pracovní náplně jsem byla členkou lékařské 
posudkové komise. Jeden z lékařů sledoval výskyt rakoviny v Přerově. Zjistil, že se rakoviny 
objevuje nejvíc z celé republiky v Přerově, ale bohužel je to malý region. Sledoval to podle 
ulic, zjistil, že u Meopty je výskyt menší než u elektrárny. Nakonec přišli na to, že je tady 
zvláštní situace,  že na sebe naráží větry z Hornomoravského úvalu a od Olomouce a potom to 
na Přerov padá. Ptejte se na to lékařů. Myslím si, že tady nesmí nic takového stát. Zdraví je na 
prvním místě. 

Mgr. Kulíšek:
80% polétavého prachu je z Ostravsko-Karvinska, který k nám přiletí Moravskou bránou a my 
nejsme jeho producenti. Tu studii, o které tady mluvíte jsem viděl, byla veřejně přístupná a 
byla zveřejněná.

Občan Přerova Jiří Slezák:
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jsem mluvčí občanské iniciativy, kterou jsme pojmenovali Za naše děti proti spalovně. Jsme 
občané Přerova, kteří se o to téma začali zajímat. Shromáždili jsme řadu informací, které jsou 
buď vůči tvrzení ke Krajskému úřadu v silném rozporu a rádi bychom o nich diskutovali na 
veřejných projednáních, které kraj nebo město uspořádá a dostatečně včas je bude anoncovat. 
Nepovažujeme za vhodné dostavovat se na jednání, které je svoláváno den předem, přes 
všechny možné reálné problémy, které takovou organizaci provázejí a také jsem se z takového 
jednání panu Horákovi omluvil. Nepovažuji za vhodné, abychom byli označováni za ty, kteří 
jednání nechtějí. My nemáme žádný volební mandát, kterým bychom se oháněli. Chtěli jsme 
mít představu o tom, kolik lidí můžeme reprezentovat. I proto jsme  uspořádali veřejnou 
demonstraci jako legitimní projev  setkání občanů a na demonstraci bylo asi 200 lidí. To na 
první setkání není vůbec špatné a celé jsme to uspořádali, abychom ukázali že existujeme a 
budeme se dožadovat regulérních informací .Nechci se teď nechat zatáhnout do nějaké debaty, 
nemám sebou materiály. V hlavě je nenosím. K základním bodům, byli jsme uklidňování, že 
bude prosazována varianta dopravy vlakem, teď slyšíme, že budou ty automobily. Pak je 
otázka zlepšení nebo zhoršení životního prostředí. Pan Horák udává argument, že dojde ke 
zlepšení, já říkám, že jeden kotel ze čtyř, který se v teplárně rekonstruuje nic základního 
s ovzduším neudělá a většina toho je stejně z Ostravy. Já nevidím jen sama pozitiva. Nebudu 
se teď k tomu vyjadřovat. Chtěl bych veřejné projednání, na které budeme i my moci přizvat 
odborníky, kteří budou prezentovat náš pohled na věc. Dnešní demonstrace byla hlavně 
vodítkem, jakou skupinu lidí můžeme prezentovat. Byla to příležitost, jak vystoupit zde, 
veřejně se prezentovat a předat panu primátorovi výzvu k uspořádání referenda k té věci, až 
budou všechny technické detaily ze studie proveditelnosti známé. 

Mgr. Kulíšek:
pro mě osobně je škoda, že diskutující tady nemá jediný argument, že všechno zapomněl 
doma.

Ing. Lajtoch:
vážení občané, já jsem dostal tu výzvu k uspořádání referenda. Já bych se vrátil ještě k té 
historii. Utvořila se demonstrace a zatím není k čemu. Hovořil tady o tom pan Slezák za 
občanskou iniciativu, nepodepsal se tady. Zastupitelstvo města v prosinci schválilo 
memorandu kde 27 bylo pro z 35 zastupitelů, abychom se připojili k referendu olomouckého 
kraje k nakládání s komunálním odpadem v tomto kraji. Takto jsme se k tomu připojili. 
Požádal jsem olomoucký kraj přibližně před šesti měsíci, aby informoval a diskutoval o 
nakládání s odpadem v kraji i ve vztahu k možnému vybudování ZEVA. Nikde nepadlo, že by 
to mělo být vybudované v Přerově. Je to jedna z možností. Rada olomouckého kraje schválila 
zpracovatele této studie. Na téma vaší iniciativy jsem hovořil s panem náměstkem hejtmana, 
ten chtěl pozvat občany, když má jejich adresy. Je pravda, že dopis posílal ve čtvrtek, mohli 
jste to dostat maximálně v pondělí. Nevím kolik iniciátorů tady na této akci bylo. Myslím, že 
ani jeden. Pamatuji si v této souvislosti, když pan Puchalský v roce 2005 propagoval obalovnu 
s panem Lupačem a my jsme mu to zakázali. Lidé,  počkejte na relevantní informace, potom o 
nich budeme jednat. Je to záležitost olomouckého kraje a já věřím, že k tomu přistupuje 
zodpovědně. Chceme o tom hovořit, ale určitě ne v této chvíli, když k tomu nemáme žádné 
podklady.

MUDr. Chromec:
chci vás poprosit, abyste věnovali pozornost tomu, o čem ten problém opravdu je. Před 20 lety 
jsem tady zažil situaci, kdy jsme bojovali proti hluku na letišti a podařilo se nám zlikvidovat 
letiště. Teď se ho snažíme nějakým způsobem zachránit. Toto není politická otázka, co tady 
řešíme. Je dokonce nebezpečné říkat, že to není náš problém, že uvidíme co udělá krajský 
úřad, že to bude třeba někde jinde. Podle mě je to takové uhýbání tomu problému. Dovolil 
jsem si ten problém prostudovat. Můžu vám říct, že základní problém je v tom, že všichni 
mluvíte o spalovně. Spalovny se už nekonají. Mimochodem v Rakousku-Uhersku vznikla 
první spalovna v Evropě v roce 1903 v Brně, spalováním komunálního odpadu vyráběli 
elektřinu. V Brně také vymysleli, technologie, které jsou lepší než ty, které se používali 
v Malešicích. Možná je čas na to, abychom se chopili té možnosti a tyto investiční celky začali 
vyvážet, protože ukládání pod zem je barbarství. Divím se, že až v roce 2011 někdo zjistil,     
že to tak dál nepůjde. To se musí spálit. Pan náměstek Horák nám ukazoval grafy, fakt je ten, 
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že všechny emise, které jsou při spalování komunálního odpadu, jsou nižší než při spalování 
čehokoliv jiného. Všechny limity, které jsou stanoveny pro spalování odpadu jsou natolik 
přísné, že dnešní teplárny to nesplňují ani z jedné třetiny. Jsou zralé na zavření. Měli bychom 
pro to bojovat, ne proti tomu. Nenašel jsem lepší alternativu než tu, která je navrhována. Pan 
Puchalský řekl, že je to otázka politická. To není politická otázka, ale otázka budoucnosti mé    
a další generace. S těmi odpady se musí něco dělat a nedají se ukládat pod zem. Těchto 
spaloven bude brzy v každém kraji dvě až tři. Já pana náměstka Horáka nemám rád, protože 
pronajal nemocnice na třicet let, nicméně musím říct, že v této věci má pravdu.

Mgr. Puchalský:
integrovaný systém nakládání s odpady je zcela jasný. Jenom nevím, jestli pan Chromec 
zahájil předvolební kampaň do kraje, ale jeho vystoupení, když nás nabádá k tomu, abychom 
byli nad věcí a racionální, bylo prodchnuto emocí, jednostranností a naprostou neobjektivitou. 
Chci říci, že nás 6 zastupitelů prostudovalo tolik materiálů, že si nechceme říkat odborníci, ale 
ani nikoho strašit. Mě je naprosto jasné, že spalování je jednou z technologií jak likvidovat 
odpad. Na druhé straně nechci, aby spalovna byla v Přerově  a už vůbec ne aby byla prodána 
za dálnici, což považuji za nepřijatelné a falešné, protože dálnice už tady dávno měla být. 
Spalovna může stát kdekoliv v kraji. Já jsem pevně přesvědčen, že studie proveditelnosti bude 
objektivní, bude srovnávat, bude mít charakter svod analýzy, kde budou výhody a zápory pro 
Přerov a budeme diskutovat. Já bych rád, abyste ze své pozice pane náměstku i druhý pane 
náměstku neútočili na pana Slezáka. Ti lidé to myslí dobře. To byste neměl pane náměstku. 
Vy jste ovlivněn.  Proč? Já jsem s nimi mluvil, ti lidé mají své argumenty, já jsem s nimi 
mluvil, mají své materiály a jsou ochotni diskutovat. Dnešní scéna zastupitelstva není ideální. 
Nechejte ten prostor, až bude studie proveditelnosti. Až se budou moct k něčemu vyjádřit. 
Vždyť je to prosté. To je vše.

Mgr. Kulíšek:
teď vám pane zastupiteli musím zatleskat i já, protože to co říkáte, říkáme my všichni. 
Počkejme na studii proveditelnosti, konečně jsem od vás slyšel rozumné slovo. Počkejme na 
studii proveditelnosti až uvidíme fakta, pak se budeme rozhodovat. 

RSDr. Nekl:
já bych tady nevzpomínal, jestli tady dálnice měla být nebo ne. Jsem opoziční zastupitel 
v tomto zastupitelstvu přes 20 let a pamatuji si, když se tady chodilo s trojúhelníkem  proti 
obchvatu a dnes bude ta dálnice na stejném místě jako tenkrát byl ten obchvat. Dnes to má 
Nový Jičín a my stále nemáme dálnici, protože někdo tenkrát chodil s trojúhelníkem. Zrušili 
jsme si letiště. Pak se bojovalo proti Chemičce, naštěstí nám ji nezrušili, dnes je to jeden 
z největších zaměstnavatelů v okrese. Jsem členem Výboru životního a prostředí a měl bych 
mít eminentní zájem na tom, aby se tady nedělo nic, co by i minimálně zhoršilo životní 
prostředí. Pan náměstek tady připomenul, že se připravuje nový zákon o odpadech. Chci 
upozornit na nařízení, které bude v platnosti od roku 2015 kdy bude ukončení ukládání odpadu 
do země. Spojil jsem se s katedrou životního prostředí university Palackého a ta jak uvidí 
materiály o typu zařízení pro využití ekologického odpadu které se tady bude mít vybudovat,
tak vedle vašich odborníků i tito ekologové dají nějaké podklady a my uvidíme, pokud to 
Přerovu bude nabídnuto, jaké výhody a nevýhody. Pojem spalovna bych pominul. Budeme 
trvat na tom, aby tady bylo postaveno to nejekologičtější. Tento rok by do Přerova mělo přijít 
7,5 mil. Kč na ozdravné pobyty dětí. 

Mgr. Hluzín:
studie proveditelnosti vůbec nemusí potvrdit Přerov, jako horkého kandidáta. Obávám se, aby 
se z horkého kandidáta nestal kandidát studený. Jde v podstatě o nové průmyslové odvětví       
a dnes je spousta jiných dravců, kteří stojí o to, aby spalovna stála u nich. Já se opravdu 
obávám, že pokud se toho jednoznačně zbavíme, tak budeme zase po škole. Dovedu si 
představit, že to bude stát v Prostějově, že to zdůvodní rozšíření Prostějovské dálnice mezi 
Prostějovem a Olomoucí na tři pruhy. Byl bych nerad, aby občané Přerova platili za 
rekonstrukci kotle, za svoz, za likvidaci odpadu a někdo se smál, že my jim tímto platíme 
jejich levnou energii. 

Mgr. Dvorský PhD.:
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pan náměstek deklaroval, že je ochoten a čeká na to, aby mohl diskutovat s občany o této věci. 
Také představitel iniciativy občanů, kteří tady jsou stojí o to, aby diskuse s nimi byla vedena a 
chtějí přednést své argumenty. Vidím na obou stranách ochotu diskutovat. Chci se zastat pana 
primátora, jeho projev nebyl nijak vyhrocený, spíš se snažili upozornit na to, že vypisování 
referenda v nejbližší době není šťastné. Jak by byla naformulovaná otázka, když se není na co 
ptát. Musíme počkat. 

Mgr. Kulíšek:
dívám se na výzvu, která byla předána panu primátorovi. V podstatě není ani podepsaná, což 
by nemuselo vadit, protože byla osobně předána. Mluvím teď za sebe, já osobně nemám nic 
proti referendu. Udělejme ho v době, až budeme vědět o čem to referendum bude. Mluvíme o 
tom předčasně, protože na této výzvě, jak se na ni dívám je napsáno, abychom se tím zabývali 
na červnovém zastupitelstvu. 

p. Zácha, DiS.:
všichni se shodneme na jedné věci. Neexistuje studie proveditelnosti. Nikdo z nás netuší, co ta 
studie řekne. Mám také 3 malé děti, nechci, aby se u nich projevili alergie, rakoviny atd. Chci 
vědět, co dneska jde z Dalkie, co by mělo jít ze ZEVA, co to bude pro občany znamenat 
finančně, kolik budeme platit za svoz komunálního odpadu, kolik budeme platit za energie, 
jaké znečištění půjde do ovzduší. Krajský úřad i na popud nás začal s agendou, komunikace 
tady je. Až bude studie proveditelnosti, udělejme veřejné slyšení.

Ing. Šlechta:
chápu obavy občanů. Nacházíme se v právním prostředí, kde právo často neplatí. Studie 
proveditelnosti zadaná na zakázku za  současné politické situace a použiji komentář, který  se 
mi líbí, kdy žádná levice a pravice neexistuje, známe jen ty, co jsou právě u moci a dodávám 
„Kolibříci a Mazánci“. V tom se Česká republika začíná nápadně podobat organizovanému 
zločinu. Ten také není pravicový nebo levicový. Vrhá se tam, kde je co ukrást. My musíme 
udělat to, že si necháme posoudit studii proveditelnosti ve Švýcarsku, které má 800 kg odpadu 
na osobu, který spaluje rovnoměrně v cementárnách a ve spalovnách. Kde spalovny jsou 
umístěny v blízkosti největších měst daných kantonů, nikoliv na jihu daného území. Pan 
náměstek Horák když to řeknu bez urážky, je politická mrtvola, protože není na kandidátce 
lidovců. Můžeme se důvodně obávat, zda-li rozhoduje podle svého nejlepšího vědomí a 
svědomí. Říká nám řadu argumentů o metanu na skládkách, o oteplování planety. Já vám na to 
řeknu pane náměstku, ty krávy v Indii vyprodukují daleko víc metanu, než my tady na těch 
skládkách. Říkáte, že budeme mít levné teplo. Když si vezmeme brněnskou spalovnu, která se 
jmenuje spalovna odpadu a není na tom nic nenormálního, jmenují se tak i v zahraničí, tak 
brněnská spalovna vyprodukuje tolik tepla, že by to nestačilo ani na jednu pětinu potřeb 
občanů Přerova. Hovořit o tom, že nám ZEVO zlevní teplo je falešné. Víme, že brňáci mají 
problém  s odpadem, že ho dotují cenou za 850 Kč/t.   Je tady vyhrožování poplatky, že se 
budou dramaticky zvyšovat, je tu vyhrožování Neapolí. Pan Kubera v Teplicích razí politiku, 
že občané komunální poplatky neplatí. Informace které podáváte jsou jednostranné a pro mě 
jsou falešné. Já vám nevěřím z toho, jakým způsobem jste nastartovali informovanost občanů 
s integrovaným nakládáním odpadů. Když jsme o tom na zastupitelstvu hlasovali, tam o 
spalovně o cílech, které chceme dosáhnout, že chceme být jako Švýcarsko s 50% procenty 
třídění o tom se nehovořilo. Nedělejme z lidí blbce.

Mgr. Kulíšek:
jen malou repliku na pana Šlechtu jako zástupce Věcí veřejných bych chtěl říct, že tady nikdo 
nevyhrožoval žádnými poplatkami. Tady je diskuse. Vy hned to obracíte na vyhrožování. Jak 
to víte, že to nebude mít vliv na snížení ceny, když není studie proveditelnosti. Vy to 
politizujete. My se snažíme to nezpolitizovat, dávat na stůl argumenty. I pan Puchalský to tady 
řekl. Vy tu akci politizujete. Nikdo jiný kromě vás to nepolitizoval. 

Náměstek hejtmana pan Horák:
pro pana zastupitele Šlechtu. Vy řeknete, že říkám jednostranné informace, pak položíte 
několik otázek, na které jsem připraven vám kdykoliv odpovědět a řeknete, že neříkám 
pravdu. Řekněte mi, v čem já jsem neříkal pravdu a pak se můžeme dál bavit. Sejděme se, já 
jsem se díval do diáře, je to vzkaz i pro pana Slezáka. Snažil jsem se už minulý týden. Příští 
týden se můžeme kdykoliv sejít za účasti médií, kohokoliv. Nic neskrývám. Když se bavíte o 
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poplatcích, samozřejmě, že v Brně a jihomoravském kraji je situace taková, že obce 
jihomoravského kraje mají své skládky. Spalovna podle legislativy je takové zařízení, které 
nevyužívá energeticky vůbec ty odpady. Udělejme konfrontaci našich informací. 

Mgr. Netopilová:
mám poznámku o tom, že všichni zastupitelé dostali dopis od paní Kateřiny Kolaříkové, která 
pracuje v Ústavu pro životní prostředí v Praze. Myslím, že dopis a argumenty tam byly velmi 
přesvědčivé. Nevím, jestli někdo ze zastupitelů nebo vedení města jí odpověděl. Docela by mě 
to zajímalo. Velice se mi líbil argument, který se týkal toho, že pokud bude spalovna, nebudou 
lidé nuceni odpad třídit.
 Mám dvě řečnické otázky:  
 První otázka: Proč jsem stále více přesvědčena o tom, že spalovna má stát tady.

Nemůžu říct jinak, prostě každé vystoupení vedení radnice nebo pana náměstka jakoby dál 
napovídá, že spalovna má být tady a nikdy jinde. 

 Druhá řečnická otázka: Je náhoda, že syn pana náměstka Kulíška je na Ministerstvu 
životního prostředí prvním náměstkem a to pro čerpání evropských dotací.  

Pak už další otázky, které řečnické nejsou. 
 Zajímalo by mě, když už tady pan náměstek  Horák podruhé přednesl stejnou prezentaci, 

proč si město nedalo tu práci a nepozvalo i někoho jiného s opačnými názory. To přece 
není o diskusi tady tohle. Jak říkal pan Šlechta, je to naprosto jednostranné. Čekala bych, 
pokud nás město bere vážně, tak že tady bude mít hlas i druhá strana a pozvou odborníka 
s opačnými názory. 

 Jak se staví k vybudování spalovny Olomouc, když tohoto města se nejvíce týká 
problematika odpadů.

 Kteří jsou to ti dravci, o kterých mluvil pan Hluzín, kteří tolik usilují o vybudování 
spalovny.

Mgr. Kulíšek:
zase musím říct jeden poznatek z celého vašeho proslovu. Vůbec nechápu, kde berete 
argumenty k tomu, že říkáte, že radnice prosazuje spalovnu. Nikdo z nás včetně zastupitele 
Puchalského nic takového neřekl. Bude studie proveditelnosti, která řekne, co spalovna 
znamená a v kterém regionu by mohla být umístěná a pak o tom budeme všichni diskutovat. Já 
jsem nikdy neřekl, že spalovnu prosazuji v Přerově. 

RSDr. Nekl:
ve využití odpadů jsme nejlepší v Evropské unii. My zpracujeme 75% odpadů. Recyklace 
obalů je 73%  a k tomu 7% se energeticky využívá.

Mgr. Puchalský:
pane náměstku, prosím Vás řiďte zastupitelstvo, nekomentujte třeba mé projevy, jestli jsou 
inteligentní nebo nejsou. Myslím, že to není korektní. Komentujete naprosto osobní názory 
kolegů zastupitelů, což vám ani jednací řád nepřiznává.

Mgr. Kulíšek:
pane zastupiteli je nefér, že používáte lži, já jsem nikdy nic o inteligentních příspěvcích a 
nepříspěvcích neřekl. To jste se buď přeslechl nebo jste si to teď vymyslel. 

Mgr. Puchalský:
buďte tak laskav a řekněte v čem jsem lhal. Jestli víte co je lež. 

Mgr. Kulíšek:
v tom, že jsem nikdy neřekl, že některý příspěvek je inteligentní nebo ne. Přehrajeme si to ze 
záznamu a zavoláme novináře.

Mgr. Puchalský:
to jste řekl.

Mgr. Netopilová:
já bych se ještě vrátila k těm dravcům. Kdyby mi někdo mohl odpovědět.

Mgr. Kulíšek:
to není technická. Vy tady začínáte hrát divadlo. Jednací řád říká, že má každý zastupitel dva 
diskusní příspěvky. Odebírám vám slovo, protože jste měla dva diskusní příspěvky.

Mgr. Netopilová:
    měla jsem právo na odpověď a tu jsem nedostala. 



43

Náměstek hejtmana pan Horák:
lokalita Olomouc bude také jedna z variant jako každé jiné město v rámci studie 
proveditelnosti.

Mgr. Hluzín:
odpovím na dravce – starosta Mohelnice má velký zájem o to, aby to stálo v Mohelnici a dělá 
pro to všechno možné.

Mgr. Kulíšek:
SpP se hlásí s technickým příspěvkem. Dávám slovo panu Puchalskému.

Mgr. Puchalský:
s ohledem na vývoj diskuse, která je z obou stran divadelní, je protknuta emocemi, navrhuji, 
abychom jako zastupitelé ukončili diskusi, nechali se vyjádřit občany a celou diskusi 
definitivně po posledním občanu ukončili.

Mgr. Kulíšek:
to je rozumný návrh, protože tady několikrát padlo, že není studie proveditelnosti, diskutujeme 
nad něčím, co nás teprve čeká. 

Občan Slezák:
smyslem dneška bylo dát zastupitelům najevo samotný fakt, že existujeme a že se s námi v té 
diskusi musí počítat. Smyslem určitě nebylo dělat hysterické rozbroje. Necítím se být 
ekologickým fanatikem. Komentáře pana primátora a pana náměstka  k tomu papíru, který 
jsme předali sice napovídají, že úplně nepochopili ten smysl, ale já myslím, že ho pochopili. 
My nepředkládáme ten dotaz o kterém by se v referendu mělo hlasovat, ani se nedožadujeme 
termínu. My máme své pochybnosti na které máme legitimní nárok a chceme aby až v případě, 
kdy ty věci budou na stole, aby veřejnost měla právo se k nim vyjádřit.

Mgr. Kulíšek:
tak jak jste to řekl pane Slezák, tak jsme to pochopili, když jsem si přečetl ten váš dopis, který 
jste předal panu primátorovi.

Ing. Lajtoch:
pane Slezáku, já jsem tady četl, že to referendum chcete vyhlásit na zastupitelstvu v červnu, 
teď jsem pochopil, že to není pravda. Já jsem pro referendum. Ať se občané rozhodnou jestli 
chtějí  to zařízení mít ve městě. Ta studie bude v srpnu. Doporučuji, aby to projednalo zářijové 
zastupitelstvo, aby hovořilo o referendu. 

Mgr. Kulíšek:
Já si dovolím, přednést rozšíření usnesení o bod 2) a  3) usnesení:

2. ukládá Mgr. Josefu Kulíškovi, aby jako zástupce statutárního města Přerova v Řídícím 
týmu   k vytvoření ISNO v případě, že studie proveditelnosti doporučí vybudování 
ZEVO na území města Přerova, jednal o následujících podmínkách:

a) provozem ZEVO, včetně související dopravy, dojde ke snížení emisní zátěže ovzduší 
oproti současnému stavu

b) bude dlouhodobě zajištěno environmentálně bezpečné odstraňování odpadu ze ZEVO

c) bude dlouhodobě garantována snížená cena za dodávku tepla z centrálního zdroje tepla          
do domácností v Přerově

d) Olomoucký kraj bude jako svou prioritu aktivně podporovat dobudování dálničního 
obchvatu Přerova a průtahu městem

e) dlouhodobá garance nižší ceny za předání komunálního odpadu města Přerova do 
ZEVO  (ve srovnání s cenou za ukládání na skládku)

3. ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi následně předložit Zastupitelstvu města 
Přerova návrh na schválení dlouhodobé garance sníženého poplatku za svoz a 
zneškodnění komunálního odpadu občanům města Přerova



44

4. ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi, aby v případě, že studie proveditelnosti 
doporučí vybudovat ZEVO na území města Přerova, předložil zastupitelstvu návrh na 
vyhlášení referenda v této věci v souladu s příslušnými právními předpisy.

Mgr. Puchalský:
dávám protinávrh:  k předloženému bodu 1) usnesení nový bod 2) usnesení: ukládá 
primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi, aby jako zástupce statutárního města Přerova 
v případě, že studie proveditelnosti doporučí vybudování ZEVO na území města Přerova 
vyhlásil referendum.

Mgr. Kulíšek:
vyhlašuji přestávku.

Přestávka   18.25 – 18.35 hodin.

Mgr. Kulíšek:
všichni vidíte protinávrh Mgr. Puchalského k bodu 2) usnesení.

Zatloukal:
dávám protinávrh: body 1,2,3 zůstávají tak jak je předložil Mgr. Kulíšek a navrhuji 
nový bod 4) usnesení:  ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi, aby v případě, že 
studie proveditelnosti doporučí vybudovat ZEVO na území města Přerova předložil 
zastupitelstvu návrh na vyhlášení referenda v této věci v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

Mgr. Kulíšek:
nejprve budeme hlasovat o protinávrhu pana Zatloukala. 

Mgr. Puchalský:
svůj návrh na usnesení stahuji zpět, poté co můj návrh opsal pan Zatloukal a doplnil ho o 
příslušné právní předpisy. Respektuji bod 2) usnesení, který navrhl Mgr. Kulíšek.

Hlasování o původním usnesení v bodu 1), rozšíření o návrh Mgr. Kulíška v bodě 2 a 3) usnesení 
a rozšiřující návrh usnesení Bc. Zatloukala o bod 4) usnesení:  

Mgr. Kulíšek: 
Hlasování prohlašuji za zmatečné.  

Hlasování o původním usnesení v bodu 1), rozšíření o návrh Mgr. Kulíška v bodě 2 a 3) usnesení 
a rozšiřující návrh usnesení Bc. Zatloukala o bod 4) usnesení:  Při hlasování bylo pro 33 
jednomyslně.
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Mgr. Kulíšek:
Nyní se vracíme k bodu označenému 5.8.

452/11/5/2012 Obecně závazná vyhláška č….2012, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány loterie a jiné podobné hry

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č…./2012, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány loterie a jiné podobné hry ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2012

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:

 chci se zeptat předkladatele proč je ochranná ruka nad hernou Formula na ul. Svisle 1100/11, 
která je hned vedle herny u Medvídka, vzdálenost oproti té vedle herny je 90 m místo 72 ma 
pak totéž herna Haná, která má stejnou vzdálenost od školy jako restaurace Haná.

Pí Sedláčková:
u heren došlo k přeměření vzdáleností. U herny na Svisle jsou dva vchody a rozdíl mezi nimi 
je zhruba 30m. Vzdálenost  90 m od škol obecně, nevím jestli jsme hernu Haná nevyškrtli 
nedopatřením odboru ekonomiky, protože by splňovala stejná kriteria. Posuzovali jsme z toho, 
že VHP tam nyní nejsou umístěny. Záleží na zvážení, zda by měla být zachována stejně jako 
herna Haná.

p. Passinger:
 videoloterijních automatů je v Přerově 400 kusů a hracích automatů 118. Kolik jich skutečně 

je v Přerově?
Pí Sedláčková:

v letošním roce informace nemáme, protože není zákonná povinnost nám je nahlašovat.  
Ministerstvo financí, které povolilo automaty, vyhovělo žádosti ze strany provozovatelů          
o snížení o ty, které jsou provozované nikoliv povolené. Obraceli jsme se na Finanční úřad, 
jaká částka přijde do rozpočtu města. V současné době není nikdo schopen odpovědět. První 
údaje byly kolem 49 mil. Kč, pak to snížili a je to na částku kolem 18 milionů Kč. Nevím jestli 
někdo řekne stav jaký je. Výherní hrací automaty – dáme písemnou odpověď.

Ing. Šlechta:
pan primátor říká, že návrh na zákaz heren na celém území města je populistický. V čem je 
jeho populismus, v čem jsou v Bílovci, Českých Budějovicích, Hranicích,  Šternberku, 
Uničově, Praze 8, Novém Boru, Českém Krumlově, Jiříkovu, Velkém Meziříčí, Litvínově, 
Rokycanech, Třinci, Františkových Lázních, Mladé Boleslavi, Břeclavi, Písku, Táboru, 
Klatovech jiní než jsme my v Přerově. Určitě jste obdrželi dopis od gameblera, který se obrátil 
na zastupitele s prosbou, píše, že prohrál statisíce korun, i když se léčil, k hraní se vrací. 
Problém jak se dostat do normální společnosti je velmi těžký a jestli dovolujeme hazardu zde 
podnikat a přijímat z něj peníze, musíme přijmout zodpovědnost a nést následky. Když 
předkládá primátor návrh hazard zachovat, počítá s tím, že všechny prostředky půjdou na 
léčbu hráčů. Víme, že každý hazardní hráč způsobuje škodu dalším 10 lidem v okolí. Pokud se 
rozhodne léčit, znamená to ztrátu zaměstnání, nesplácí své dluhy. 

 Obdrželi jsme e-mail, že se občanovi donesla informace, že vedoucí Sinotu byli v Přerově, aby
jednali co dál. To občana zajímá, s kým jste jednali a o čem. 
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Dovolím si předložit návrh na hlasování, abychom hlasovali prioritně o našem návrhu 
usnesení viz. Materiál označený 5.8.1
Náš návrh je identický s materiálem předloženým na minulém zastupitelstvu s vyjímkou, že 
jsme provedli upřesnění dle požadavku pana Chromce v pojmosloví provozování sázkových 
her a loterií a přesně jsme je pojmenovali. Účinnost jsme opět ponechali k 1.1.2013.

Mgr. Puchalský:
 mám prosbu, abych od magistrátu dostal písemně přesný počet videoterminálů a hracích 

přístrojů na území města.,To co předvedla paní Sedláčková je pro mě nepřijatelné a 
zároveň poprosím, aby informaci o počtech dostali všichni zastupitelé. O počtech a 
kde.
Své vystoupení začnu citací:  „podle našeho názoru je to nejtvrdší vyhláška v kraji. Má se na 
mysli ta, která chce omezit hrací přístroje a videoterminály u škol. Městům, která alibisticky 
zakázala hazard na celém území, za rok žádná herna  neubyla. To proto, že musejí čekat, než 
jim vyprší licence.To se může táhnout roky. Na rozdíl od nich, my počet výherních hracích 
automatů snižujeme“  říká náměstek Josef Kulíšek. Já tomu nerozumím, je tam několik věci, 
které jsou naprosto nepřesné, mimo platné právo a i organizačně jsou nepochopitelné. Nemohu 
se ztotožnit, že města, která zakázala hazard na celém území se chovají alibisticky, že jim 
vyprší licence, je pro mě nepřijatelné, licoměrné a pokrytecké zakázat hrací přístroje u škol, 
kdy my jsme takový návrh dávali před 5 lety, kdy platila norma, která říkala, jak daleko mají    
a nemají být. Vždy to bylo s posměchem hozeno ze stolu. Děti, které chodí do školy, tak uvidí 
po cestě z domu spoustu heren. Chovejme se korektně a doporučuji terminály a hrací přístroje 
na území celého města zakázat.

Mgr. Kulíšek:
já jsem chtěl říct, že naše vyhlášky, které postupně přijímáme mají svým způsobem dopad na 
herny v Přerově a za poslední 3 až 4 roky je jich ze 75 asi 38. To jsem tím chtěl říct. 
Neprosazuji herny.

Mgr. Puchalský:
pane náměstku, vy můžete v novinách tvrdit cokoliv, třeba že máme jednu hernu. V té může 
být 700 hracích přístrojů a 1000 terminálů. To co říkáte je poloviční pravda. Kolik je tu 
hracích přístrojů, to se nedovíme. To je to podstatné. Ne místnosti, ale hrací přístroje.

Mgr. Kulíšek:
teď rozumím vašemu návrhu, aby byla jedna velká herna na Výstavišti.

Pí Sedláčková:
v důvodové zprávě na str. 3) říkáme že stav k 31.3. -  na území města je provozováno 84 
výherních hracích přístrojů, a to 76 ks v hernách a 8 ks v ostatních provozovnách. To se týká 
výherních hracích přístrojů. Odbor požádá Finanční úřad o součinnost a až budeme mít údaje, 
nebráníme se vám je sdělit. 

Občan Ing. Arch. Horký:
Mám tyto dotazy:

 Podle jakého klíče jsou vybírány herny a lokality, kde bude zakázáno tyto herny 
provozovat.

 Pokud je klíčem vzdálenost do 100 m od školního zařízení, proč herna u Formule, která 
je 90 m, což je méně než 94 m u Hané, proč tato nebude zakázána. 

 Zda zastupitelé, kteří vlastní nemovitosti kde herny jsou, se zdrží hlasování.
Pí Sedláčková:

zpracovali jsme vzdálenosti, je to do 90 m. Konkrétně restaurace Haná, kdyby to bylo do 90 
m, restaurace Haná by tam zůstala. Já jsem nechala vyškrtnout restauraci Haná. Omlouvám se, 
měla by tam být. Výherní hrací automaty tam umístěny nejsou. My jsme to na radě vyškrtli, 
dělali jsme tři druhy vzdáleností. Nebráníme se tomu, pokud ji tam chcete zařadit. 

Občan Ing. Arch. Horký:
ta otázka byla myšlena tak, že pokud zakazujeme do 100 m, což pravděpodobně je 90m  a to 
je bezpředmětné, ale  pokud by to bylo do 100 m tak restaurace Haná má 94 m a je zakázána a 
herna Formule má 90m a zakázána není. 

MUDr. Chromec:
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chci říct pár slov co je populismus. Všechny debaty o tom, že zrušíme příkazem a rozkazem –
to je ten populismus. Ty videoterminály, ať budeme hlasovat jakkoliv, tady skončí 31.12.2014. 
Poctivé je říct, že i když učiníme pokus a zrušíme to plošně, tak fakticky v těch hernách ty 
videoterminály budou fungovat do 31.12.2014. V roce 2014 budou komunální volby, a to se 
stane vděčným tématem předvolebního boje, tak jsem po prostudování těchto problémů dospěl 
k názoru, že právně čisté je navrhnout  plošné zrušení k 31.12.2014 což je nepopulistické, 
protože to je jediné reálné a to navrhuji jako změnu návrhu, který podává Společně pro Přerov. 
Všechno ostatní je populismus. Dřív to prostě nejde.

Občan Přerova Josef Sládek:
zastupuji přerovské sportovce a postižené. Musím říct, že nás mrzí a je pro nás alarmující, že 
do dnešního dne s námi nikdo nejednal a nesdělil nám podle jakého klíče a kdy rozdělí město, 
sportovním klubům, kulturním organizacím a zdravotně postiženým peníze, které po změně 
zákona inkasují obce. Máme informaci, že v Přerově se pro rok 2012 jedná o částku v řádech 
desítek milionů korun, kterou v minulosti nadace rozdělovala mezi sportovní kluby, kulturu a 
zdravotně postižené občany. Napsali jsme otevřený dopis panu primátorovi, oslovujeme radní 
a dnes jsme tu proto, abychom vás zastupitele vyzvali ke splnění slibu, který nám politici dali, 
když změnili loterijní zákon. Bylo přislíbeno, že peníze, které budou od tohoto roku místo 
nadací sportovcům rozdělovat obce se budou rozdělovat spravedlivěji sportovcům. To byl 
důvod, proč se zákon upravil. V minulých letech jsme prostředky pro naši činnost získávali 
z nadací a jsme na nich existenčně závislí. Vyzýváme přerovské zastupitele, abyste s námi 
začali jednat o tom, jakým způsobem budou peníze rozděleny a kdy s nimi můžeme počítat. 
Uvědomte si, že přerovská základna nás sportovců čítá přes osm tisíc členů, a to už není počet, 
který lze jednoduše ignorovat. Žijeme v tomto městě, reprezentujeme ho v soutěžích a 
vychováváme mládež. Jsme také přerovští voliči. Zvolili jsme vás, abyste hájili naše zájmy. 
Pokud budete i nadále na jednáních zastupitelstva navrhovat zákaz automatů, tak na naši 
činnost nezbude ani koruna. V jiných městech jsou herny zakazovány z důvodu kriminality 
nebo výtržnictví. Když se ptáme zastupitelů, jaký je problém s hernami v Přerově, dovíme se, 
že dle zpráv policie nejsou žádné problematické herny ani opakované kontroly nezjistily žádné 
problémy. Nezbývá než si myslet, že je to populistické zviditelňování skupiny zastupitelů.

Hlasování o protinávrhu MUDr. Chromce, který navrhuje zákaz heren k 31.12.2014:  Při 
hlasování bylo pro 14, 16 se zdrželo, 4 nehlasovali..

Hlasování o protinávrhu Ing. Šlechty projednat prioritně materiál označený 5.8.1 :  Při hlasování 
bylo 14 pro, 3 proti, 7 se zdrželo, 10 nehlasovalo.

Hlasování o předloženém usnesení:   Při hlasování bylo pro 28, 6 nehlasovalo.

Ze zasedání Zastupitelstva města Přerova odešla Mgr. Frídlová v 19.04 hodin -  je přítomno 32 
zastupitelů.

453/11/5/2012 Obecně závazná vyhláška č. …/2012, o zákazu provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her na celém území města

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Marta Jandová, Petr Laga, Ladislav Mlčák, RSDr. Josef 
Nekl, Mgr. Helena Netopilová, Břetislav Passinger, Ing. Anna Pospíšilová, Mgr. Vladimír Puchalský, 
Mgr. Zdeněk Schenk, Ing. Michal Symerský, Ing. Richard Šlechta, Ludmila Tomaníková.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  nepřijalo usnesení schválit Obecně závaznou 
vyhlášku č. …/2012 o zákazu provozování sázkových her,  loterií a jiných podobných her na celém 
území města v předloženém znění.

Diskuse:
pí Jandová: 

došlo k okomentování v předchozích příspěvcích, předkládáme vyhlášku jak byla posledně, 
komentář už nepotřebuje. 

Při hlasování bylo pro 14, 9 se zdrželo, 10 nehlasovalo.

454/11/5/2012 Žádost o poskytnutí finanční dotace - Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 100.000,--
Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, Č. Drahlovského 1, 750 02  Přerov, IČ: 479 98 
431, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s realizací opravy střechy na evangelickém kostele      
v Přerově.

Diskuse:
Mgr. Netopilová:

ráda bych se zeptala, jestli v posledních letech nešly nějaké prostředky na farní sbor 
Českobratrské církve, konkrétně na opravu střechy. Možná pan Dvorský by mohl odpovědět.

Ing. Lajtoch:
nepamatuji si, že by město Přerov poskytlo finanční prostředky Českobratrské církve 
evangelické. Naposledy jsme schvalovali 100.000 Kč na faru katolické církve. 

Ing. Machát:
materiálem se zabýval finanční výbor a doporučil materiál schválit.

Při hlasování bylo pro 29, 3 nehlasovali.

455/11/5/2012 Žádost o poskytnutí finanční dotace - Odbočka Svazu letců České 
republiky číslo 22 - generála Janouška, Přerov, Velká Dlážka 2, 750 02  
Přerov I-Město

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,-- a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi městem Přerov a  subjektem Odbočka Svazu letců České republiky číslo 22 - generála 
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Janouška, Přerov, Velká Dlážka 2, 750 02  Přerov I-Město, IČ: 75150158, na částečnou 
úhradu nákladů spojených s realizací Dne otevřených dveří - Středomoravské letecké pouti,

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

110 Grantový program v oblasti kultury 360,0 -30,0 330,0

3429 110 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,0 +30,0 30,0

Primátor Ing. Jiří Lajtoch:
nejdříve musíme schválit granty a potom teprve tuto dotaci. Materiál odkládáme.

(Hlasování č. 58 o tomto materiálu:  Při hlasování bylo pro 29, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval.)

456/11/5/2012 Žádost o poskytnutí záštity a finanční podpory

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje nepřijalo usnesení schválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 50.000,-- Kč 
společnosti Three brothers, spol s r.o., Praha 5-Hlubočepy, Hlubočepská 35/4, PSČ 152 00, IČ 
43003206, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s realizací výpravného historického 
filmu a seriálu "Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů", který bude klíčovým projektem 
celorepublikových oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje,

2. schvaluje nepřijalo usnesení schválit převzetí záštity statutárního města Přerova 
zastoupeného primátorem Ing. Jiřím Lajtochem nad tímto projektem.

Diskuse:
p. Laga:

dávám protinávrh neposkytnout dotaci.
Ing. Machát:

materiál projednal finanční výbor a neusnesli jsme se.

Hlasování o protinávrhu p. Lagy:   Při hlasování bylo pro 12, 2 proti, 13 se zdrželo, 5 nehlasovalo.

Hlasování o předloženém usnesení:   Při hlasování bylo pro 16, 6 proti, 6 se zdrželo, 3 nehlasovali.
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457/11/5/2012 Projekt „Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej 
Panwi“

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr na poskytnutí  dotace vratného finančního příspěvku společnosti Hranická 
rozvojová agentura, z.s., Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice, IČ: 751 222 43, ve výši 253.711,--
Kč za účelem dofinancování společného projektu volného sdružení cestovního ruchu 
Moravská brána projekt „Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi“,

2. schvaluje poskytnutí dotace finančního příspěvku společnosti Hranická rozvojová agentura, 
z.s., Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice, IČ: 751 222 43, ve výši 40.211,-- Kč za účelem 
dofinancování společného projektu volného sdružení cestovního ruchu Moravská brána 
projekt „Na kole   do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi“,

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

 6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 12 044,0 * - 40,3 12 003,7

2143 120  Cestovní ruch 120,0 + 40,3 160,3
 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu

primátor Ing. Lajtoch:
navrhuji úpravu formulace:   v bodu 1) usnesení: místo dotace bude vratný finanční 
příspěvek
v bodu 2) usnesení: místo dotace bude finanční příspěvek

Hlasování o upraveném usnesení:   Při hlasování bylo pro 27, 2 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval.

6.  Grantový program pro rok 2012  

458/11/6/2012 Grantový program pro rok 2012 v oblasti sportu, sociální, kultury, 
zdravotnictví a volného času

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací v oblasti:
a) "Sport"

      viz tabulky číslo 01-12 této důvodové zprávy v celkové výši 1 418 000,- Kč
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b) "Sociální"
      viz tabulky číslo 13-18 této důvodové zprávy v celkové výši 586 000,- Kč

c) "Kultura"
viz tabulky číslo 19-26 této důvodové zprávy v celkové výši 325 000,- Kč
d) "Zdravotnictví"

     viz tabulky číslo 27-28 této důvodové zprávy v celkové výši 66 000,- Kč
e) "Volný čas"

      viz tabulky číslo 29-34 této důvodové zprávy v celkové výši 130 000,- Kč

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2012

2. neschvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti sportu, sociální, 
kultury, zdravotnictví a volného času, viz tabulky číslo 01-34 této důvodové zprávy, kde je u 
žadatelů pod sloupcem "Navrženo v roce 2012" uvedena nulová výše dotace.

Diskuse:
Pí Jandová:

dávám protinávrh:  
- Muzeum Komenského, Přednáškový cyklus Pernštejnský Přerov -  navrhuji  +5.000 Kč 
projektu   032. Kulturní komise navrhla 10.000 Kč, grantový výbor to snížil na 5.000 Kč.
- Grant 031 Muzeum Komenského Zahradní slavnost Přerov 2012 – komise navrhla 
15.000, grantový výbor snížil na 10.000 Kč. Navrhuji + 5.000 Kč
- Grant 033 Muzeum Komenského, vydání publikace Perly Muzea Komenského –
kulturní komise navrhovala 9.000 Kč, grantový výbor snížil na 5.000 Kč.  Navrhuji + 
4.000 Kč.
- Grant 036 Muzeum Komenského, katalog k výstavě František Toth retrospektiva –
navrhuji + 10.000 Kč

Ing. Machát:
Finanční výbor projednal a usnesl se a doporučil schválit.

p. Passinger:
měli bychom žadatelům finančně pomáhat. Peněz je tam málo.

Hlasování o protinávrhu pí Jandové:  Při hlasování bylo pro 12, 13 se zdrželo, 8 nehlasovalo.

Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 27, 1 se zdržel, 5 nehlasovalo.

Primátor Ing. Lajtoch se vrátil k materiálu označenému 5.10.

455/11/5/2012 Žádost o poskytnutí finanční dotace - Odbočka Svazu letců České 
republiky číslo 22 - generála Janouška, Přerov, Velká Dlážka 2, 750 02  
Přerov I-Město

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,-- a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi městem Přerov a  subjektem Odbočka Svazu letců České republiky číslo 22 - generála 
Janouška, Přerov, Velká Dlážka 2, 750 02  Přerov I-Město, IČ: 75150158, na částečnou 
úhradu nákladů spojených s realizací Dne otevřených dveří - Středomoravské letecké pouti,

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

110 Grantový program v oblasti kultury 360,0 -30,0 330,0

3429 110 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,0 +30,0 30,0

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

Zasedání Zastupitelstva města Přerova řídí primátor Ing. Jiří Lajtoch.

7.  ROZVOJOVÉ   ZÁLEŽITOSTI

459/11/7/2012 Městská knihovna v Přerově

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí  informaci o záměru vybudovat Městskou knihovnu v Přerově

2. ukládá Radě města Přerova zvážit pro vybudování Městské knihovny budovu 
Chemoprojektu a minimálně další budovu nebo místo. Do 31.12.2012 předloží Rada 
města Přerova zastupitelům návrh na konkrétní umístění knihovny.

Diskuse:
p. Passinger:

když jsme kupovali budovu Chemoprojektu, jeden z podpůrných argumentů proč jsme budovu 
kupovali, bylo umístění knihovny. Kupovali jsme budovu v Čechové ulici pro umístění 
knihovny, a teď je jasné, že pokud do ní nevložíme 100 mil. Kč tak tam nemůže být. Teď na 
vybudování knihovny padají částky 150 mil. Kč.  Vraťme se k původnímu záměru. 
Chemoprojekt je pro knihovnu vhodný polohou, je tam koncentrace obyvatel minimálně 8 tisíc 
lidí, je tam klidová zóna. Za Chemoprojektem je velký prostor pro dětské hřiště a parčík by 
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tam byl vhodný.  Slyšel jsem, že vhodná pro knihovnu by byla budova bývalých montáží na 
Brabansku za 50 mil. Kč.

Mgr. Kulíšek:
Montáže nabídly tento pozemek, já to nevidím jako vhodné. Studie říkají, že úprava budovy 
Chemoprojektu na knihovnu by představovala výdaj 100 mil. Kč, aby vydržela tu zátěž, kterou 
knihovna potřebuje. 

Mgr. Puchalský:
domnívám se, že budeme muset diskusi na téma vybudovat co nejdříve do konce roku 
ukončit. Budeme si muset říct, zda půjdeme cestou výstavby knihovny na zelené louce, 
několik podnětných nápadů jsem viděl na výstavě studentů architektů v Brně. Je škoda,          
že nebyl vybrán ten nápad rekonstruovat Chemoprojekt. Jedna studentka tam Chemoprojekt  
velmi hezky posoudila jako budovu, která se jí líbí, neřešila technické aspekty. Já bych velmi 
nerad, abychom je řešili my. Ztotožňuji se s panem Passingerem a myslím, že by bylo vhodné 
se vrátit k té původní myšlence a vybudovat městskou knihovnu v Chemoprojektu. Je pro to 
mnoho důvodů. Důvod dominantní je, že Chemoprojekt vlastníme. Rozhodně to není černý 
Petr.  Daleko horší je budova na Čechové ulici. Vyberme do konce roku, zda vybudovat 
knihovnu na zelené louce nebo v Chemoprojektu. Já jsem pro to, ať je třetí místo, ať to 
vydiskutujeme a uzavřeme. Záměr vybudovat zní nedokonavě. Chemoprojekt je docela reálná 
budova, kterou je možné rekonstruovat. Rád bych doporučil radním a zastupitelstvu, aby se 
seznámili s materiálem té studentky, abychom vyloučili z těchto úvah Čechovu ulici, abychom 
zvážili, jestli opravdu nebude lacinější vybudovat knihovnu na zelené louce někde na prostoru 
Šířava a Komenského.  
Navrhuji ponechat předložený bod 1) usnesení a nový bod 2) usnesení  nejpozději do 
31.12.2012  předložit Zastupitelstvu města Přerova návrh na konkrétní umístění 
knihovny ze tří variant.

Mgr. Kulíšek:
je tu informace a budeme se rozhodovat do konce roku kde umístit knihovnu.

Pí Jandová:
mám námět na přemýšlení. Můžeme opustit záměr přestěhování radnice na Horní náměstí a 50 
mil. Kč můžeme dát do Chemoprojektu jako do knihovny. 

Mgr. Kulíšek:
nepochopil jsem o jakých 50 mil. Kč mluvíte. 

Pí Jandová:
to jste říkal, že přestěhování radnice bude stát.

p. Zácha:
my chceme do konce roku mít jasno, kde bude knihovna. Pokud jde o výstavbu nové 
knihovny, tak kdy  bude stát a kde.

Ing. arch. Horký:
v materiálu je jedna ze studentských prací uvedena, ovšem není tam autor, není tam zdroj. 
Chtěl bych poprosit zpracovatele materiálu, aby vždy uváděl autora návrhu a z jakého zdroje 
čerpal. Doplním, autorem byl Bc. Viktor  Odstrčilík. Návrhy studentů byly polovinou jejich 
práce. Ředitel knihovny je má k dispozici. Dovoluji si vás pozvat na vernisáž finálních 
diplomových prací, která se bude konat v kině Hvězda v červnu. 

Mgr. Kulíšek:
proti návrhu pana Puchalského nic nemám. Zvažme jestli do usnesení dávat, že vylučujeme 
budovu na ulici Čechova, protože probíhají jednání s ministerstvem o tom, jak dalece s ní 
můžeme nakládat. Ona nám byla převedena s tím, že tam umístíme knihovnu.

Mgr. Puchalský:
upravuji svůj návrh:  navrhuji uložit radě zvážit pro vybudování městské knihovny 
budovu Chemoprojektu a minimálně další budovu nebo místo a do 31.12.2012 předloží 
rada zastupitelům návrh na konkrétní umístění.

Pan primátor dal hlasovat. Hlasování bylo předčasné a zmatečné.
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Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského (viz. výše):  Při hlasování bylo pro 21, 10 se zdrželo,    
2 nehlasovali.

Hlasování o celém usnesení  ve dvou bodech:  Při hlasování bylo pro 30, 1 se zdržel, 2 nehlasovali.

460/11/7/2012 Plánovací smlouva k výstavbě 12 rodinných domů v místní části 
Újezdec - dodatek č. 1

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě bez 
finanční účasti statutárního města Přerova  uzavřené dne 05.05.2011 mezi statutárním městem 
Přerovem a Ing. M.F. a D.F. , Ing. T.D.   a  MUDr. M.D.,  A.N.   a A.N. , J.J.   a Bc. I.K.   jako 
“Žadatelé“ na vybudování nové veřejné infrastruktury, nové přístupové komunikace včetně veřejného 
osvětlení, prodloužení hlavních řadů vodovodu, kanalizace, plynovodu   a prodloužení distribuční 
soustavy elektrické energie nízkého napětí včetně přeložky stávajícího sloupu VN, pro novostavby 12 
rodinných domů na pozemcích p.č. 1246/4-10 a 1248, vše v k.ú. Újezdec u Přerova. 

Předmětem dodatku č. 1 bude změna smluvní strany, a to tak, že 
 místo J.J.   vstoupí do práv   a povinností z plánovací smlouvy manželé Ing. P.M.   a PhDr. K.M.   

jako noví vlastníci pozemku p.č. 1246/10 v k.ú. Újezdec u Přerova a 
 místo Bc. I.K.    vstoupí do práv a povinností z plánovací smlouvy manželé MUDr. M.R.   a 

MUDr. M.R.    jako noví vlastníci pozemku p.č. 1246/4 v k.ú. Újezdec u Přerova.

Při hlasování bylo pro 28, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali.

461/11/7/2012 Záměr zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí a Přerov-
Dluhonice a realizace propojení cyklostezky Velká Dlážka-Hranická

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Mgr. Puchalský, Marta Jandová, Mgr. Helena 
Netopilová, Ing. Anna Pospíšilová, Mgr. Vladimír PUchalský, Mgr. Zdeněk Schenk, Ing. Richard 
Šlechta, koalice SpP.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1a) schvaluje záměr zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí v rámci stavby „Rekonstrukce 
žst. Přerov – 2. stavba“

1b) ukládá Radě města zahájit jednání s investorem stavby „Rekonstrukce žst. Přerov – 2. stavba“ 
ve věci možnosti zřízení železniční zastávky Přerov - Předmostí

2a) schvaluje záměr zřízení železniční zastávky Přerov – Dluhonice v rámci stavby „Rekonstrukce 
žst. Přerov – 2.stavba.“
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2b) ukládá Radě města zahájit jednání s investorem stavby „Rekonstrukce žst. Přerov – 2.stavba.“ 
ve věci možnosti zřízení železniční zastávky Přerov – Dluhonice

3a) schvaluje záměr realizace podjezdu cyklostezky pod železniční tratí v propojení ulic Velká 
Dlážka – Hranická v rámci stavby „Rekonstrukce žst. Přerov – 2.stavba.“

3b) ukládá Radě města zahájit jednání s investorem stavby „Rekonstrukce žst. Přerov – 2.stavba.! 
ve věci možnosti zřízení podjezdu cyklostzky pož železniční tratí v propojení ulic Velká Dlážka 
– Hranická v rámci stavby „Rekonstrukce žst. Přerov – 2.stavba.“

Nové znění usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova vytvořit 11-ti člennou
pracovní skupinu, tvořenou zastupiteli a odborníky, na řešení záměru zřízení železniční 
zastávky Přerov - Předmostí, Přerov - Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka –
Hranická.

Diskuse:
Mgr. Puchalský:

jsou dva důvody, proč se zabývat záměrem na vybudování železniční zastávky Přerov-
Předmostí, Přerov – Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická. První 
technický aspekt je v tom, že v současné době začne rekonstrukce železničního uzlu Přerov 
II.stavba a rádi bychom této možnosti využili a vstoupili do rekonstrukce tak, že bychom 
chtěli uplatnit hlavně zastávku Přerov – Předmostí a cyklostezku a tím se vrátit do minulosti, 
když přestal v Přerově zastavovat Ostravan, což vy nevíte, nebo si to nepamatujete. Tak 
vznikala potřeba a touha mít druhou zastávku. Je to obvyklé. Třetí aspekt je významný, 
výrazně to oživuje dopravní statiku ve městě Přerově, obsluhuje to Předmostí a celou severní 
část Přerova, umožňuje to napojit se na systém jízdních řádů ČD. Umožňuje to rozšířit 
využívání kol atd. Myslíme si, že je dobré vrátit se k původní myšlence a vybudovat zastávku 
v Předmostí. Jde o čistý záměr. Pokoušíme se sondovat, jestli investor je ochoten s námi 
diskutovat, za jakých podmínek. Usnesení i důvodová zpráva jsou jednoduché. Jsou tu 
zpracovatelé pan Horký a pan Tužín a jsou schopni odpovědět na dotazy. 

Mgr. Kulíšek:
není to nová věc, zabývali se tím zastupitelé před námi. Pan Kazílek v minulém období přišel 
s touto myšlenkou. Jednalo se na ČD o této možnosti, nepochodili jsme. Nebráníme se o tomto 
jednat a pokusit se vybojovat co nejvíce.
Dávám protinávrh:  Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města 
Přerova vytvořit 11-ti člennou pracovní skupinu, tvořenou zastupiteli a odborníky, na 
řešení záměru zřízení železniční zastávky Přerov - Předmostí, Přerov - Dluhonice a 
propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická.

Mgr. Puchalský:
v zásadě nic proti protinávrhu nemám, jenom postrádám ten smysl a účel proč.

Mgr. Kulíšek:
měla by být relevantní skupina, lidí, odborníků, zastupitelů, kteří budou komunikovat 
s politiky, odborníky o té realizaci. 

Primátor Ing. Lajtoch:
mám vyjádření žst. Nebrání se a chtějí diskutovat na to téma. Buď je tam 100% nebo 50% 
úhrada města. Zatím není studie, kolik by to stálo. 

Pí Jandová:
nemohl by návrh pana Kulíška být rozšíření našeho usnesení? Myslím si, že to není typický 
protinávrh. 

Primátor Ing. Lajtoch:
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je to typický protinávrh. 
Pí Tomaníková:

z hlediska financování mám dotaz – řada nádraží je v hrozném stavu, dráhy peníze nemají.    
Že by budovaly nové nádraží v Předmostí mi připadá nereálné. 

Mgr. Puchalský:
tady je napsáno zastávky, ne nádraží, to je podstatný rozdíl.

p. Laga:
tato diskuse je ta nejsprávnější. Ekonom žst. je pan Kohout, tudíž nemáme nejmenší problém 
zafinancovat tyto zastávky.

Ing. arch. Horký:
dovoluji si vás pozvat na prezentaci, která byla minulý čtvrtek. Bylo tam zhruba stejně lidí, 
jako k prezentaci ke spalovně. Mnoho zastupitelů se nedostavilo. 
Dovolím si krátkou prezentaci. Důležité je, že příležitost se nabízí právě nyní. Druhá stavba je 
historickým momentem, který se bude opakovat nejdříve za sto let. Pokud  teď o tyto zastávky 
a cyklopodjezd nebudeme bojovat, už se nám to pravděpodobně nikdy nepovede. Zastávka 
v Předmostí by pravděpodobně sloužila pro 12 000 obyvatel, došlo by ke snížení 
automobilové dopravy pro město, což je zvláště významné. Důležité řešení je možné, jsme ve 
stejné fázi jako se spalovnou. Nemáme žádnou studii, na základě které bychom rozhodovali 
dál. My teď nemůžeme tušit, kolik by zastávka stála. Město musí dát požadavek na zpracování 
ověřovací studie, a to v několika variantách. Potom budeme hledat finance, ověření zda nám 
někdo přispěje. Zastávka Dluhonice kdysi existovala, byla ale bohužel dál od obce. Můžeme 
to spojit s dojezdem do Prechezy. Cyklopodjezd – tudy vede mezinárodní cyklotrasa. Teď je 
vyjímečná šance, protože zatím není projekt a jenom by se to zapracovalo. Je třeba hledat 
cesty jak tyto stavby prosadit a nikoliv jak je zastavit.

Ing. Tužín:
nechci se pouštět do odhadů, jde o to, aby pracovní skupina, která vznikne, proč ne, ale 
paralelně by se mělo pracovat na studii. Pracovní skupina by se mohla scházet, ale nevím o 
čem by mohla jednat, pokud paralelně spolu s tím nebude příprava studie.Mohou probíhat 
přípravné práce, geodetické zaměření minimálně. Připravovali jsme to ve svém volném čase 
s nulovými náklady, logicky nějaká zaměření, vrty, geodetická zaměření jsme si dovolit 
nemohli. Možná  v tomto směru návrh na usnesení doplnit.

Ing. Gala:
Dluhonská spojka je ve strategickém  plánu, který platí do roku 2013. Když jsme ji chtěli 
prosadit, jednoznačně byla odmítnuta s tím, že by to znamenalo zásah do kolejí, do
zabezpečovacího zařízení a náklady minimálně 80 mil. Kč. Dnes existuje organizace žst.  
Pokud by přes ně šly tyto záměry, máme již vyjádření Ing. Martínka, veškeré studie a varianty 
chce zaplatit po městě. Pokud by šlo o studie, které by prokázaly, že zastávky tam mohou být, 
minimálně 50%  úhrady budou chtít po městě. Pokud se týká propojení cyklistů novým 
tunelem přes čtyři koleje chtějí 100% hradit po městě. 

Mgr. Puchalský:
jsem překvapen strašákem, který na nás vrhl pan Gala. Nechápu jeho vystoupení.

p. Zácha, DiS.:
vytvořme pracovní skupinu. Přednesme zastupitelstvu kolik bude stát vybudování zastávky. 

Ing. Tužín:
doplním pana Galu. Je mi jasné, že to něco bude stát. Je řada dotací, které můžeme na takové 
projekty získat. Na cyklostezky je speciální fond. Nemá smysl v této fázi zjišťovat, kolik by to 
stálo jako stavba. Má smysl udělat studii a zjišťovat, kolik dotací by na to šlo získat. Pokud 
80% někdo zaplatí a na městu zůstane 20%  to je částka, která by nás měla zajímat. Nebál 
bych se, že teď by to mohlo stát moc, protože potom díky dotacím, by to mohl být zlomek. 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Kulíška:   Při hlasování bylo pro 30, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval.
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462/11/7/2012 Vyhlášení soutěže „Rozkvetlé město“

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, paní Marta Jandová, kolice SpP.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ukládá nepřijalo usnesení uložit Radě města Přerova zřídit Pracovní skupinu pro soutěž 
„Rozkvetlé město“

2. souhlasí nepřijalo usnesení souhlasit se záměrem s uspořádáním soutěže s pracovním názvem 
„Rozkvetlé město“ za předpokladu finančního krytí.

Diskuse:
Ing. ach .Horký:

jako architekt urbanista se snažím dbát o veřejný prostor. Město nemá prostředky na to, aby 
obohatilo město o kvalitní zeleň. Trávník nepovažuji za hodnotnou zeleň. Je vhodné ocenit 
občany, kteří dbají o nejbližší okolí bez nároku na odměnu. Proto podporujeme vyhlášení 
soutěže s pracovním názvem rozkvetlé město. Za relativně malé náklady cca 50.000 Kč by 
mohlo být oceněno zhruba 9 – 12 zahradníků, kteří pečují o zeleň v kategorii předzahrádka, 
balkon a rozkvetlé okno. Tyto soutěže jsou běžné po celém světě. Navrhujeme zřídit pracovní 
skupinu, která vytvoří podmínky pro soutěž.

p. Laga:
přidal bych i místní části do této soutěže.

Mgr. Kulíšek:
tato soutěž je diskutabilní. Jak budete hodnotit květiny na balkonech v horních poschodích, 
v jakém vegetačním období bylo oceňovat. Občané odmítají před svým domem jakoukoliv 
úpravu, na všechno volají Technické služby. Pro mě je ta soutěž nejasná. 

Ing. ach .Horký:
uvažujeme kategorii předzahrádka město a předzahrádka místní část. Je potřeba zřídit pracovní 
skupinu, která podmínky nastaví.

Při hlasování bylo pro 14, 7 se zdrželo, 11 nehlasovalo.

Ze zasedání Zastupitelstva se omluvila Mgr. Netopilová – je přítomno 32 zastupitelů. 

8.  INVESTIČNÍ   ZÁLEŽITOSTI

463/11/8/2012 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v celkové výši max. 42.075,- Kč manželům J.G.    a    K.G.     na vybudování 
čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 723/10 v k.ú. Kozlovice pro novostavbu rodinného 
domu v ulici Květná.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 20.5.2012

Při hlasování bylo pro 28, 4 nehlasovali.

464/11/8/2012 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v celkové výši max. 150.000,- Kč panu Robertu Bučkovi, místo podnikání 
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: 20.5.2012

Při hlasování bylo pro 30, 2 nehlasovali.

465/11/8/2012 Program podpory výstavby technické infrastruktury - návrh na 
prodloužení termínu kolaudace stavby technické infrastruktury na 
pozemku p.č. 351 v k.ú. Vinary u Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 05 024 
007 07 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury spočívajícího v prodloužení termínu 
kolaudace stavebního objektu SO 01 - Komunikace, budované na pozemku p.č. 351 v k.ú. Vinary        
u Přerova, z původního termínu 17.12.2011 na 30.4.2012
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 20.5.2012

Při hlasování bylo pro 29, 3 nehlasovali.

466/11/8/2012 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v celkové výši max. 42.075,- Kč ing. J.A.   a    J.H.     na vybudování čistírny 
odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 723/6 v k.ú. Kozlovice u Přerova pro novostavbu rodinného 
domu v ulici Květná.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 20.5.2012

Při hlasování bylo pro 30, 2 nehlasovali.

467/11/8/2012 Smlouva o budoucí smlouvě darovací - "Revitalizace hradního 
příkopu zámku v Přerově, stavební úpravy"

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací 
mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím dárcem a paní A.Š., jako budoucí obdarovanou, 
jejímž předmětem bude technické zhodnocení domu č.p. 2 příslušného k části obce Přerov I – Město, 
postaveného na pozemku p.č. 256 v k.ú. Přerov. Technické zhodnocení bude spočívat v úpravě fasády 
citované nemovitosti      na severozápadní stěně domu směrem do hradního příkopu, a to v rozsahu 
části projektové dokumentace vyhotovené s datem 10/2011 na stavbu „Revitalizace hradního příkopu 
zámku v Přerově, stavební úpravy“ a  bude odpovídat finanční částce max. do výše 265.000,- Kč. 
Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů od řádného dokončení stavby a vyčíslení 
nákladů na její realizaci.

Při hlasování bylo pro 27, 3 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.
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468/11/8/2012 Tyršův most Přerov - informace

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí prezentaci realizovaných prací                 
a informace o stavu dokončovacích prací.

Diskuse:
Mgr. Schenk:

žádám o doplňující bod podpora návrhu Muzea Komenského v Přerově na prohlášení 
archeologického nemovitého nálezu za kulturní památku dle §2, odst. 1, písm. a) zákona 
20/1987  o státní památkové péči. Přikláním se k vyhlášení veřejné architektonické soutěže 
na úpravu místa nálezu základů kostela sv. Marka na pozemku p.č. 237  v k.ú. města Přerova 
s ohledem na kulturně-historický význam tohoto objevu, který není významný jen pro naše 
město, ale s ohledem na působení jednoty Bratrské a významnou postavu dějin, kterou 
Komenský byl. 

p. Zácha, DiS.:
nechce pan Schenk zvážit tento návrh, jestli to nepovažuje za unáhlené. Architektonický 
průzkum ještě probíhá. Na příští zasedání rady předložím co navrhujeme. Architektonická 
soutěž znamená, že to bude zaplocené další rok. 

p. Passinger.
na ty sochy si časem zvykneme. Mezi architekturu to nepatří, jestli je to umění nevím. Sochy 
se mi nelíbí. Co mi vadí, je velká cena za most a že nepomůže dopravě v Přerově.

Mgr. Schenk:
archeologický průzkum probíhá, nicméně vymezení  kostela sv. Marka je již dáno. Snažíme se 
výzkum provádět v součinnosti s dodavatelem, abychom nebránili otevření mostu ani 
zprovoznění komunikace. 

Mgr. Puchalský:
kladu si základní otázku, jestli je to Tyršův most z hlediska názvu. Domnívám se, že nikoliv.  
Byl  postaven nový most, stálo by za to ho přejmenovat a navrhuji název Nový Tyršův most.

Mgr. Kulíšek:
nemyslím si, že bychom ho měli přejmenovávat. Po dlouhých debatách byl most postaven jako 
jednosměrně průjezdný. 

p. Hlavinka:
reaguji na pana Kulíška. Všimněte si větu  „dopravní řešení vychází z jeho navrhovaného 
využití pro pěší a cyklisty s jednosměrnou automobilovou dopravou ve směru z centra.“   
Možná jste si všimli, probíhají debaty i v tisku. Mnozí občané města Přerova nejsou 
informováni jak a  k čemu most bude sloužit co se týká osobní dopravy. Bylo několikrát 
řečeno i v tisku, že bude sloužit pouze pro hasičský záchranný sbor, záchranky, Městskou 
policii a Policii ČR. Při vzniku soutěže měl návrh sloužit k tomu, aby se rozšířila možnost 
dopravy v případě uzavření mostu Legií případně mostu Míru. Tento most měl sloužit pro 
situace, kdy budou odstávky a případné opravy. V současné době je realizována oprava mostu 
Legií.  Uvažovalo se o mimořádných situacích. Domnívám se, že když tam dopravu jednou 
zavedeme, že si zničíme toto klidové místo. 

 Toto by byla dobrá anketní otázka, nechci říkat přímo referendum. Bylo by dobré do 
Přerovských listů tuto otázku položit

Občan Přerova p. Vyhlídka:
to místo je klidové a mělo by to tak zůstat. Most by měl zůstat jen pro pěší. Pouze vyjímečně 
pro hasiče, Policii.

Pí Jandová:
já si vzpomínám, jak jsme bojovali při schvalování územního plánu, aby doprava přes most 
nebyla.  To prošlo, že doprava nebude. Doprava na ten most nepatří.
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Ing. Gala:
most se projektoval tak, aby byl jednosměrně průjezdný ven z centra z 3,5 t zátěží. Profesorka 
Šrámková měla k dispozici tým dopravních odborníků, dělali mikrosimulaci. Bylo to součástí 
prezentace zastupitelstvu. Most je udělaný tak, že v případě nutnosti mohou projet i v druhém 
směru.

Pí Jandová:
pan inženýr, který řešil dopravu v územním plánu, dopravu přes Tyršův most nedoporučoval. 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského (přejmenovat most):  Při hlasování bylo pro 6,            
9 proti, 10 se zdrželo, 7 nehlasovalo.

Hlasování o protinávrhu Mgr. Schenka :  Při hlasování bylo pro 12, 15 se zdrželo, 5 nehlasovalo.

Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasován bylo pro 24, 2 se zdrželi, 6 nehlasovalo.

9.  ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI

469/11/9/2012 Přerovský volejbalový klub o.s. - účelová dotace

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Přerovský volejbalový klub o.s., IČ: 26550466, 
se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na náklady spojené s organizací Mistrovství České 
republiky ve volejbale žákyň, které se bude konat v termínu od 04. do 06. května 2012             
v Přerově,

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

610  Grantový program v oblasti sportu 1 472,0 - 15,0 1 457,0

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 + 15,0 15,0

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2012

Při hlasování bylo pro 30, 2 nehlasovali.
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470/11/9/2012 Soukromá základní škola - poskytnutí účelové dotace, podmínky 
školního stravování

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy               
o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a společností 
Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá 
na dobu určitou od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2018. Další podmínky uvedené v důvodové zprávě 
budou zakomponovány do ujednání smlouvy o poskytnutí dotace.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2012

2. schvaluje poskytování školního stravování žákům zapsaným do Soukromé základní školy 
Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 
2883/2, v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerov za stejných 
podmínek jako žákům základních škol zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové 
zprávy na dobu určitou od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2018. Tyto podmínky se vztahují pouze     
na žáky zapsané do jmenované školy v jejím sídle či na pracovištích situovaných v Přerově.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2012

Při hlasování bylo pro 29, 3 nehlasovali.

471/11/9/2012 Školní jídelna Přerov, Svisle 13 - sloučení  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna Přerov, Svisle 13, IČ: 60782102,     
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Svisle 13 s příspěvkovou organizací Zařízení školního 
stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Kratochvílova 30, s účinností od 01. 08. 2012,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2012

2. schvaluje, že přejímající organizací příspěvkové organizace Školní jídelna Přerov, Svisle 13, 
IČ: 60782102, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Svisle 13 je příspěvková organizace 
Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, 
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Přerov I – Město, Kratochvílova 30, na kterou s účinností od 01. 08. 2012 přecházejí veškerá 
práva, závazky a majetek Školní jídelny Přerov, Svisle 13,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2012

3. schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině a dodatek č. 2 k protokolu o předání a převzetí 
nemovitého majetku k hospodaření Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30. 
Znění dodatků je přílohou č. 2 a 3 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2012

Při hlasování bylo pro 28, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval.

472/11/9/2012 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 –
udržitelnost projektu „Mateřídouška bez bariér“

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  pravidla  a rozsah financování nákladů 
speciálního pedagoga a učitele aplikované tělesné výchovy příspěvkové organizace Základní škola       
a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281,  se sídlem Přerov, Přerov II –
Předmostí, Pod skalkou 11, dle důvodové zprávy, pro období udržitelnosti projektu s názvem 
„Mateřídouška bez bariér“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
prioritní osy programu: 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, 
včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to z rozpočtu statutárního města Přerova   
a za předpokladu finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu statutárního města Přerova pro příslušný 
kalendářní rok.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 17.4.2012

Při hlasování bylo pro 31, 1 nehlasoval.

473/11/9/2012 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
2012/2013 a projekt „ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory žáků ze 
sociokulturně znevýhodněného prostředí“  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 
45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, v rozsahu 5 žáků pro 
školní rok 2012/2013,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 1.9.2012

2. schvaluje závazek statutárního města Přerova uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši 
stanovenou krajským normativem, na vzdělávací činnost Základní školy Přerov, Boženy 
Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, na  5 
žáků pro školní rok 2012/2013 do celkové výše 242 000,- Kč,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 1.9.2012

3. schvaluje stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 
45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2012/2013 
dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 1.9.2012

4. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů speciálního pedagoga a psychologa 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem 
Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, dle důvodové zprávy, pro období udržitelnosti 
projektu s názvem „ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory žáků ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, prioritní osy programu: 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory: 1.2 
Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to z 
rozpočtu statutárního města Přerova a za předpokladu finančního krytí těchto nákladů v 
rozpočtu statutárního města Přerova pro příslušný kalendářní rok,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 1.7.2012

5. schvaluje financování realizace projektu příspěvkové organizace Základní škola Přerov, 
Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, 
s názvem „ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného 
prostředí“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 
programu: 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně 
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z rozpočtu statutárního města Přerova          
v roce 2012 do výše 273 000,- Kč,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: rok 2012

6. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 029,7 * + 210,0 1 239,7
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Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

3113 610 Základní školy 28 277,0 * + 210,0 28 487,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL

ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

610 Školská zařízení 44 016,7 * + 210,0 44 226,7
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

7. schvaluje v případě, že příspěvková organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, 
IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, obdrží v rámci 
finanční podpory projektu s názvem „ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory žáků               
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, prioritní osy programu: 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory: 1.2 
Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
závěrečnou platbu (tzv. zádržné), vrátí finanční prostředky ve výši závěrečné platby (tzv. 
zádržného) statutárnímu městu Přerov nejpozději do 31. 12. 2012.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

Při hlasování bylo pro 32 jednomyslně.

10.  SOCIÁLNÍ   ZÁLEŽITOSTI

474/11/10/2012 Charita Kojetín - účelová dotace

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč            
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Charita 
Kojetín, IČ 70236445, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín I-Město, 752 01, na pořízení materiálního 
vybavení pro uživatele pobytové odlehčovací služby v Kojetíně.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2012

Při hlasování bylo pro 30, 2 nehlasovali.
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475/11/10/2012 Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace - účelová 
dotace

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sociální služby města 
Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430, se sídlem Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, 
na provoz domova pro seniory pro uživatele M.K.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2012

Při hlasování bylo pro 31, 1 nehlasoval.

476/11/10/2012 Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Olomouc -
účelová dotace

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí této dotace  mezi statutárním městem Přerov a subjektem Klíč - centrum 
sociálních služeb, příspěvková organizace, IČ 70890595, se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 50/28, 
PSČ 779 00, na dovybavení bytové jednotky chráněného bydlení a na nákup pomůcek pro 
terapeutickou činnost klientky M.Ch.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2012

Při hlasování bylo pro 30, 2 nehlasovali.

477/11/10/2012 Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - účelová dotace

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
¨
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy                
o poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace 
a subjektem Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace, IČ 61985929, se sídlem Kokory č.p. 
54, PSČ 751 05, na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb paní K.K., a  I.P.

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 30.6.2012

Při hlasování bylo pro 32 jednomyslně.

12.  RŮZNÉ

479/11/12/2012 Bezúplatný převod nepotřebných movitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 1 důvodové zprávy             
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I –Město, Trávník 27, IČ: 45180091.

2. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 2 důvodové zprávy             
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola   
a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, 
Pod skalkou 11, IČ: 47858281.

3. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 3 důvodové zprávy             
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov, Přerov I –Město, Želatovská 8, IČ: 49558862.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: květen.2012

Při hlasování bylo pro 30, 2 nehlasovali.

480/11/12/2012 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2011

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Přerov 
za rok 2011.

Diskuse:
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p. Laga:
zprávu jsem si nastudoval. Je podrobná. V závěru mě šokovalo, že pan ředitel si dovolil zase 
navýšit počet strážníků. Pamatuji si, že se tady říkalo na tisíc občanů jeden strážník. Viděl 
bych to tak, že by mohlo být o osm strážníků méně. 

Ing. Lajtoch:
pane Laga, to co říkáte, je informace stará 15 let. Dělali jsme si průzkum v jiných městech, 
kde počet strážníků je daleko větší na tisíc obyvatel. 

p. Laga:
máme v Přerově postavenou novou krásnou budovu Policie ČR, ale její činnosti asi přecházejí 
na Městskou policii. My bychom si měli držet činnosti, které se nás týkají. 

Mgr. Teriaki:
konáme podle platné legislativy. Máme povinnost reagovat podle platné legislativy, kde máme 
povinnost reagovat na nahlášené přestupky. Zákonodárci nám neustále rozšiřují povinnosti a 
s tím související oprávnění.

RSDr. Nekl:
chci poděkovat Městské policii, která se snaží a daří se jí udržet pořádek ve městě.

Při hlasování bylo pro 31, 1 nehlasoval.

481/11/12/2012 Zapojení statutárního města Přerova do zájmového sdružení 
právnických osob OK4Inovace

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje přistoupení statutárního města Přerova k Zakladatelské smlouvě zájmového 
sdružení právnických osob "OK4Inovace"  a ke Stanovám zájmového sdružení právnických 
osob OK4Inovace,

2. deleguje Mgr. Josefa Kulíška jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních valné 
hromady zájmového sdružení právnických osob "OK4Inovace",

3. bere na vědomí předpokládanou výši příspěvku statutárního města Přerova  jako partnera 
sdružení ve výši do 50.000,-- Kč ročně.

Při hlasování bylo pro 25, 4 proti, 3 se zdrželi.

13. NÁMĚTY,  DOTAZY   A   PŘIPOMÍNKY

482/11/13/2012 Zřízení sběrného dvora

Materiál předložil ústně pan náměstek primátora Michal Zácha, DiS.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje záměr vybudování sběrného dvora v areálu bývalých kasáren v ulici Želatovská

2. ukládá pověřenému náměstkovi jednat s vlastníkem areálu bývalých kasáren firmou AVEZO  
o předmětu převodu pozemku

p. Zácha, DiS.:
vycházím z posledního jednání s firmou Avezo. Nápad zřídit v areálu Kasáren sběrný dvůr 
vznikl v souvislosti se zvyšováním počtu černých skládek na území města Přerova, pokud         
na to budeme moci získat dotaci. 
Navrhuji usnesení:  
bod 1) usnesení schválit záměr vybudování sběrného dvora v areálu bývalých kasáren     
v ulici Želatovská.
bod 2) usnesení uložit pověřenému náměstkovi jednat s vlastníkem areálu bývalých 
kasáren firmou AVEZO  o předmětu převodu pozemku.
Pozemky v areálu kasáren, které jsou označeny zeleně, tak tam zamýšlí podnikatelský 
inkubátor, oranžové značení – tam výstavba rodinných domů, modré značení - prodané, 
tmavě modré značení – parkoviště, garáže.

Ing. Koněvalík:
já bych tento záměr chtěl podpořit. Město by mělo mít dva sběrné dvory. Vznikají černé 
skládky, hlavně v lokalitě Jižní čtvrti. V červnu by měla být výzva z operačního programu 
životního prostředí na nakládání s odpady a měla by být určena pro sběrné dvory s možností 
získání dotace pro město až  ve výši 90%. 

Zmatečné hlasování. Pan primátor Ing. Lajtoch dal opětovně hlasovat.

Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 26, 2 proti, 1 se zdržel, 3 nehlasovali..

483/11/13/2012 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      
a připomínkami vznesenými na 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 18.6.2012

p. Passinger:

 obrátili se na mě občané z ulice 17. listopadu 6. Za našim domem směrem k Hané leží 
betonový kvádr už asi 5 let, který je jako květináč. Buď to uveďte do původního stavu 
nebo to odstraňte. 

p. Laga:

 hrací automaty – slyšeli jsme, že město získá z hracích automatů cca 50 milionů Kč. 
Navrhuji, abychom se shodli na částce 10 mil. Kč, kterou rozdělíme mezi neziskové 
organizace a sportovce, s tím, že by každá politická strana zastoupená v zastupitelstvu 
byla zastoupena v komisi, která by rozdělila tyto prostředky. Navrhuji, abychom 
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s tímto návrhem pracovali a do příštího zasedání zastupitelstva se pokusili ho 
realizovat. 

Ing. Lajtoch:

je to podnět, kterým se budeme zabývat. Vytvoříme pracovní tým. 

Při hlasování bylo pro 30, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

14.  ZÁVĚR   ZASEDÁNÍ

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 16. dubna 2012        
ve 21.30 hodin.

V Přerově dne 24. dubna 2012

      Ing. Jiří Lajtoch                                                                               Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
primátor města Přerova                                                                               členka Rady města Přerova

                                                                                                                              Ing. Ivan Machát
                                                                                                               člen Zastupitelstva města Přerova
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