
Z Á P I S

z 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne18. června 2012

P O Ř A D:

1. Zahájení

2. Informace o činnosti Rady města od 11. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

3. Majetkoprávní záležitosti

4. Finanční záležitosti

5. Rozvojové záležitosti

6. Investiční záležitosti 

7. Školské záležitosti

8. Sociální záležitosti

9. Různé

10. Náměty, dotazy a připomínky

11.  Závěr zasedání
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Přítomni:

A. Předsedající:

Ing. Jiří Lajtoch - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni: - Mgr. Radovan Rašťák
- Ing. Richard Šlechta

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

12. zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil ve 13.00 hodin primátor Ing. Jiří Lajtoch                     
za přítomnosti 31 členů Zastupitelstva města ve velkém sále klubu Teplo, Horní náměstí 9 v Přerově. 

Omluveni jsou:  Mgr. Radovan Rašťák, Ing. Richard Šlechta

Na zasedání se dostavili v průběhu jednání: Mgr. Zdeněk Schenk, Ing. Ivan Machát

Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města byli navržení:   Ing. Tomáš Dostal a           
Mgr. Elena Grambličková.
Při hlasování bylo 30  pro , 1 nehlasoval, 2 nepřítomni (Mgr. Schenk, Ing. Machát)

Písemné pozvání na 12. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání bylo řádně 
svoláno a informace  o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 28. května 2012, pod 
evidenčním číslem 400/2012 . Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením          
§ 91 a § 93 zákona o obcích.

Primátor Ing. Lajtoch informoval přítomné, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o 
ochraně osobních údajů) je místnost jednání zastupitelstva snímána kamerovým systémem za účelem 
přímého přenosu z jednání.

Primátor Ing. Lajtoch
- požádal bych vás, aby v „Různém“ bod pod číslem 9.3 – Projekt 09 IOP Zajištění přenosu dat a 

informací v územní samosprávě města Přerova – byl projednán v bodě 2. Informace o činnosti 
Rady města... a je to z důvodu, že je zde přítomna odborná firma, která by mohla vysvětli dotazy 
– dohodli jsme se takto dodatečně

-  takže bod 9.3 bude součástí bodu 2. pod číslem 2a

Na zasedání se dostavil Mgr. Schenk, bylo přítomno 32 zastupitelů.

Hlasování o úpravě programu navržené Ing. Lajtochem: 32 pro, 1 nepřítomen

Hlasování o upraveném programu: 32 pro, 1 nepřítomen
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484/12/1/2012 Zahájení, schválení programu 12. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           
18. června 2012,

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala a Mgr. Elenu Grambličkovou za ověřovatele 12. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova.

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 
INFORMACE Z VÝBORŮ

485/12/2/2012 Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, předseda Kontrolního výboru p. Petr Laga.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole vnitřního předpisu č. 8/2011 vydaného Radou 
města Přerova - "Postupy při operacích s příjmovými pokladními doklady (s přísně 
zúčtovatelnými tiskopisy)" a o kontrole jeho dodržování

2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole dodržení ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, při plnění usnesení Rady města Přerova: 

č. 831/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - nebytového prostoru v objektu bydlení č.p. 1947, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č.929, v k.ú. Přerov
č. 832/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov
a č. 833/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1323/2, ost. plocha, v k.ú. Žeravice

3. bere na vědomí zápis o provedené kontrole čerpání dotace č. 15/015/003/10 poskytnuté 
statutárním městem Přerovem občanskému sdružení Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. - MO 
Přerov v roce 2010

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen

486/12/2/2012 Informace o činnosti Rady města Přerova od 11. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
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Mgr. Netopilová
- ráda bych se zeptala na výběrové řízení ohledně Přerovských listů
- víc jak před měsícem jsem se dotazovala písemně Rady města na to, proč byl vlastně anulován 

výsledek výběrového řízení a byl vybrán uchazeč Mladá fronta, ale nikdo mi neodpověděl – takže 
bych prosila odpověď

Mgr. Kulíšek
- nevím, komu jste zasílala tento písemný dotaz

Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy
- s výběrovým řízením na firmu, která nám bude zajišťovat příští 4 roky tisk Přerovských listů, byly 

trošku problémy v tom smyslu, že původní hodnocení zpochybnila Mladá fronta – její právní 
názor byl, že hodnocení nebylo zcela čisté, proto Rada města původní výsledek zrušila, otevřela 
druhé hodnocení – součástí toho druhého hodnocení, pokud si vzpomínáte, bylo v rámci 
multikriteriálního hodnocení – hodnocení několika subjektivních kriterií, po skončení toho 
hodnocení a výběrového řízení před tím než šel materiál do rady, jsme je s ohledem na to, že 
kolem výběrového řízení se otevřela poměrně rozsáhlá diskuse, jsme se rozhodli, že důkladně 
celou záležitost prověříme a narazili jsme na některé judikáty, které samozřejmě jdou nad rámec 
zákona, které ve stručnosti mluví o tom, že pokud hodnotící komise respektive její jednotliví 
členové se vyjadřují k subjektivním hodnotícím kritériím, je potřeba, aby každý z nich jednotlivě 
své dílčí hodnocení, v rámci tohoto subjektivního kritéria, zdůvodnil písemně

- u toho hodnocení sice bylo provedeno slovní hodnocení, ale jako celek za celou komisi
- s ohledem na to, abychom garantovali právní čistotu toho zadávacího řízení jako celku, jsme se 

rozhodli doporučit Radě města jako zadavateli, aby toto zhodnocení zrušila, provedla hodnocení 
nové – Rada města se rozhodla, že vyhodnotí celou tuto zakázku sama, na což jí  Zákon o  
veřejných zakázkách dává právo

- hodnocení v těch dílčích subjektivních kritériích proběhlo už přesně tak, jak mělo v souladu 
s judikátem tzn., že každý z členů hodnotící komise respektive z členů Rady města zdůvodnil 
slovně své hodnocení a hodnocení je teď po právní stránce v pořádku a na základě tady toho rada 
vyhlásila vítězem této veřejné zakázky společnost Mladou frontu

Mgr. Netopilová
- já bych přece je poprosila o písemnou odpověď a jinak mě potom uniká, proč vůbec ta výběrová 

komise byla svolávána – víte, že byla svolávána 2x, že to druhé dopoledne bylo velice lopotné, 
byli tam 2 náměstci primátora, byl tam pan primátor, byla tam agentura z Prahy, která 
organizovala to výběrové řízení, která to měla tak říkajíc pod palcem – udivuje mě tedy, že 
nakonec rozhoduje rada a zrovna vybere řetězec

Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy
- tam ten problém vznikl s tím, že Zákon o veřejných zakázkách sám o sobě nikde taxativně 

nestanovuje při hodnocení subjektivních kritérií, že každý člen hodnotící komise musí tady toto 
odůvodnění toho subjektivního kritéria zpracovat sám za sebe – tady na to jsme v podstatě přišli 
až při studiu konkrétní judikatury a vedlo nás k tomu to, že jsme víceméně ve vztahu k veřejným 
zakázkám paranoidní a snažíme se prostě udělat maximum pro to, aby nedošlo k sebemenšímu byť 
i jenom formálnímu pochybení, proto došlo tady k tomu, že když jsme zjistili, že skutečně existují 
judikáty, které hovoří v tom smyslu, že ano, sice jste vyhodnotili to subjektivní hodnotící 
kritérium slovně komise jako celek, nicméně ÚHOZ a soud v konkrétních případech rozhodl, že 
má každý člen hodnotící komise se vyjádřit, aby bylo to rozhodnutí přezkoumatelné, tak z toho 
důvodu jsme Radě města si netroufli doporučit, aby ten původní návrh hodnotící komise - komise 
schválila a po předložení všech těch informací, které já vám teď ústně předkládám Rada města 
rozhodla, že to hodnocení zruší a vyhodnotí tu celou zakázku sama a ten výsledek potom 
samozřejmě už s ohledem na to nevím, jestli je úplně podstatný, ale jde o to, že teď je to zadávací 
řízení jako takové v pořádku
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Mgr. Kulíšek
- nicméně je požadovaná písemná odpověď – bude odpovězeno i písemně

Ing. Pospíšilová
- já bych v té odpovědi ještě očekávala, aby tam bylo vyjádření, jestli ta firma, která měla 

organizovat to výběrové řízení, dostala tu odměnu – za co jí ta odměna teda náleží, když to 
výběrové řízení nebylo v pořádku a jestli teda nešlo to hodnocení členů doplnit 

p. Laga
- je to spíše k tomu, co rada ještě neprovedla, protože usnesení zastupitelstva 236/7/2/2011 – je 

to ze září loňského roku v bodě 3. – uložilo Radě města prověřit plnění smlouvy o nájmu
Jateční 26 a že rada bude o výsledku jednání informovat zastupitele a Kontrolní výbor, protože 
my se sejdeme koncem prázdnin – rok bude pryč, takže rád bych věděl, jak se pokračuje 
v tomto bodě, který zastupitelstvo radě uložilo

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- o té věci víme, jedná se o nějaké občanské sdružení, agenturu, která má podnájem jako 

nezisková organizace a byl podnět, že vlastně v daných nebytových prostorách provádí činnost 
za účelem zisku – konkrétně, že provádí školení pro Úřad práce

- my jsme se dotazovali Úřadu práce a došla nám odpověď, že tam nic takového neprobíhá
- my v té věci můžeme udělat to, že ten dotaz můžeme zkonkretizovat a zaslat ho znovu nebo se 

případně na ten úřad zastavit a potom nachystat materiál do rady a následně do zastupitelstva

Mgr. Kulíšek
- bude vám odpovězeno písemně

p. Laga
- já nechci písemnou odpověď, já jsem nežádal, já chci, abyste informovali zastupitele a 

Kontrolní výbor a tím splnili usnesení, které toto zastupitelstvo loni v září přijalo

Mgr. Kulíšek
- zastupitelé budou informováni na příštím zasedání zastupitelstva

primátor Ing. Lajtoch
- reagoval bych na diskusní příspěvek paní zastupitelky Netopilové – vidíte, že to není 

jednoduché – ty výběrové řízení, seděli jsme spolu, měli jsme stejný názor, nicméně po té 
podané námitce, nám i ta firma říkala, že nás na to upozorňovala, že jdeme do rizika, že by 
tato námitka mohla být podána a na základě těch vysvětlení se pokračovalo a řešila to Rada 
města Přerova. Bylo řečeno, že všichni z hodnotící komise již řekli svůj názor, takže RM 
mohla potvrdit návrh komise a jít do dalšího rizika – jak tady řekl pan Karola nebo vybrat 
opravdu tu levnější, byť se nám úplně tak nelíbila

Mgr. Puchalský
- krátké doplnění co říkal pan Laga – já se domnívám, že bychom měli být informováni o tom, 

jak rada plní nebo plnila ten úkol, tzn. zda rozhodla uložit úkol prověření podnájmu na Jateční 
26, kterému orgánu magistrátu, zda mu stanovila věcnou a časovou dimenzi plnění toho úkolu 
a zda ten orgán ten úkol splnil, pravděpodobně nesplnil, kdy nebylo zastupitelstvo ani 
Kontrolní výbor informován, takže ten problém zní takto, abychom se už nevodili soustavně 
za nos – zda byl splněn úkol usnesení rady číslo, jestli se tím rada takto zabývala nevím

Hlasování: 27 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen
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487/12/2/2012 Projekt 09 IOP "Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova"

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje odůvodnění veřejné zakázky významného rozsahu na realizátora projektu 09 IOP 
"Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova", dle důvodové zprávy,

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

  8123 210  Dlouhodobé přijaté půjčené
 prostředky

26 496,0 + 91 000,0 117 496,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6171 350 Investiční akce (org. 500190 –
Zajištění přenosu dat a informací v 
územní samosprávě města Přerova 
(09 IOP))

4 000,0 + 91 000,0 95 000,0

3. schvaluje rozpočtový rámec výdajů k udržitelnosti projektu od r.2015 v maximální výši       
51,5 mil.Kč (10,3 mil.Kč/rok).

Ing. Pospíšilová
- budu mít 2 příspěvky – jeden – zastupuji pana Macháta – předsedu Finančního výboru, takže 

bych vás chtěla seznámit, že Finanční výbor doporučil schválit usnesení předlohy Projekt IOP 
09

- a teď bych chtěla vystoupit za sebe – já se domnívám, že z přítomných 32 zastupitelů možná 2 
nebo 3 zastupitelé mohou rozumět té důvodové zprávě – myslím si, že ten, kdo se v oboru 
výpočetní techniky nepohybuje, tomu nemůže rozumět

- mě tam jako pro občana chybí – co tady ten projekt přinese občanovi, jak se změní vyřizování 
na tom úřadě, co se změní pro úředníka, kolik bude činit úspora zaměstnanců, když se tedy 
říká, že na pracovníka to bude asi 15% úspora času při výkonu agendy, kolik se uspoří na těch 
službách, když se tady píše, že to bude úspora za datový provoz při využití vlastní sítě

- potom je tam někde uvedeno, že již dnes se vynakládá nějaká částka na provoz té ICT 
infrastruktury, ale není tam vůbec napsáno kolik

- já se domnívám, že na základě tohoto materiálu nebo z těchto důvodů nemohu tento materiál 
podpořit

Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy
- jsou tady přítomni zástupci odborných firem, které pro nás jednak zpracovávají technickou 

část zadávací dokumentace a jednak budou garantovat právní čistotu celého výběrového 
řízení, takže s laskavým svolením předsedajícího a samozřejmě s vaším souhlasem, jsem
připraven zodpovídat konkrétní věcné otázky

- na stole máte procesně zcela nový typ materiálu, se kterým jste se nikdo z vás nesetkali –
rozsáhlou novelou č. 55/2012 uložil zákonodárce veřejnému zadavateli povinnost všech 
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nadlimitních zakázek zveřejňovat tzv. předběžné oznámení vč. odůvodnění příslušné veřejné 
zakázky na úředním věstníku buď EU nebo na věstníku veřejných zakázek, zároveň zavedl 
s ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky tzv. zakázku významnou, kdy orgány 
samosprávy musí schválit odůvodnění u zakázek tzv.významných, což jsou zakázky, jejichž 
předpokládaná hodnota dosáhne nejméně 50 mil.Kč a více – v souladu s tím, vám 
předkládáme na stůl tento materiál

- my už jsme nad tou důvodovou zprávou, nad tím manažerským souhrnem už seděli několikrát 
ve stejné struktuře vám byl už jednou předložen, v tuto chvíli je ještě doplněn o další 
informace, které jsme získali v průběhu další přípravy, co se týká toho, jestli tomu může laik 
porozumět – při nejlepší víře jsme se snažili tu důvodovou zprávu napsat takovým způsobem, 
aby byla pro každého z vás, co nejvíce srozumitelná

- jestli ušetříme či ne, kolik zaměstnanců se propustí či nepropustí, jak to dopadne – my jsme 
samozřejmě vycházeli při přípravě toho materiálu z konkrétní studie proveditelnosti a co se 
týká úspor – mluví o jakýchsi hypotetických 15% úspory času – v souvislosti s tím, si troufám 
říct svůj subjektivní názor, že si vlastně nejsem vůbec jistý, jestli dojde v konečném důsledku 
k úspoře v počtu úředních osob a ta úspora by měla být víceméně v tom směru, že ten 
příslušný úředních bude mít o 15% víc času, aby se poctivě věnoval těm věcem a problémům, 
se kterými za ním přijde na pracoviště klient a to by mělo vést k tomu, že veřejnost bude více 
spokojená s kvalitou těch výstupů, samozřejmě sníží se i chybovost – jestli a kolik se ušetří, 
jaké budou skutečné provozní náklady tzn. nad rámec toho, co se objevuje v tom materiálu a 
ve studii proveditelnosti, tak o tom rozhodne samotný vítězný projekt, který zvítězí v tom 
velkém výběrovém řízení na generálního dodavatele celého toho komplexního řešení těch 8 
jednotlivých dílčích aktivit

- teď nejsme schopni říci a dát na stůl v tomhle směru relevantní čísla, my víme, co se týká 
provozních nákladů, že tam máme jakousi fixní 20% částku, která je částkou obvyklou, kterou 
si účtují firmy za tu servisní technickou podporu, co se týká softwaru – z toho balíku na 
software jsme vypočetli tuto částku

Ing. Bakalík – tajemník MMPr
- k tomu, jestli se propustí úředníci, když elektronizace veřejné správy na tomto magistrátu 

dopadne dobře a já věřím, že tento projekt, byť je 90-ti milionový, musí dopadnout dobře, není 
to totéž, když v 19. století se zaváděla strojní výroba do strojíren a dělníci, kteří měli kladivo a 
lopaty museli jít na ulici pro nějakou podporu nebo žádnou

- v tomto případě dostáváme do rukou nástroj, jak úřad jako takový, protože jednou z těch 
funkcionalit je portál úředníka, čili úřad bude mít elektronický nástroj k snadnější obsluze 
vnitřního chodu, propojů, máme u nás několik desítek softwarových aplikací, které dostanou 
nějaké rozcestníky, čili vnitřní stabilizace úřadu, co se týká těchto systémů, občan dostane do 
rukou nástroj, jak se co nejjednodušším způsobem propojit s úřadem – my to známe na 
internetovém rozhraní, kdy ten kdo se chce objednat na občanský průkaz, na pas na nějaké 
technické způsobilosti, řidičské oprávnění, už dneska umí tuto záležitost pohodlně z domu 
realizovat

- nezanedbatelná je ta největší částka, která v rámci tohoto projektu IOP 09 je skutečně bod č. 1 
– metropolitní síť – já se domnívám, že to byl ten prvotní impuls ten bod č. 1, kdy skutečně 
tady dostáváme první a nebojím se použít slovo „poslední“ šanci, jak dostat do svého 
vlastnictví komfortní síť, komfortní rozvody po území města Přerova, nebylo jednoduché 
vytipovat objekty, do kterých tato nová komfortní vysoce výkonná síť doputuje v konečném 
finále v rámci realizace a udržitelnosti projektu, takže v tomto případě těch 36 mil. Kč, 
kterých je na ten bod č. 1 – to je ten viditelný efekt, kdy to číslo tady nepadlo, nechci vařit 
z vody, ale pokud mě paměť neklame, my jsme někde na pronájmu v současné době sítí, které 
nám provozovatel poskytuje, protože magistrát potřebuje hodně velkou dálnici na svůj tok 
informací, tak jsme ročně na nějakém 1,5 mil.Kč, ale to si nejsem jistý, jestli je to toto číslo, 
když tak by nebyl problém to doplnit – ročně na pronájmu – takže mít vlastnictví sítě na území 
města Přerova – já osobně považuji za další strategický, pozitivní krok
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Mgr. Puchalský
- já se samozřejmě soustředím na bod č. 1 – to je těch 37 mil. Kč na metropolitní síť, která má 

být budována v prvním až třetím kvartále 2013 za 37 543 000,-Kč, jak je uvedeno v důvodové 
zprávě

- nepochybuji o tom, že pan Karola je obecně schopen nás zásobovat formulacemi 2 hodiny, ale 
to je naprosto bezvýznamné

- půjdu na číslo 1 důvodové zprávy: „Vytvoření vlastní metropolitní sítě na sítích stávajících 
poskytovatelů. „ – chci vědět, kteří jsou to stávající poskytovatelé, od kterých budeme 
pravděpodobně odkupovat silnici, dálnici komunikační

- „výstavba jen metodou zafouknutí mikrotrubiček pro „poslední míle“, resp. u míst, přes která 
bude síť procházet a ty nejsou v majetku Města“ – chci vědět, které sítě nejsou v majetku 
města a odpovědět na to první, kdo je tedy vlastní, to je nesmírně důležité pro to posouzení –
to všechno tady schází a není, tak jak tady schází, kolik nás to stojí nyní a jaký komfort za ty 
peníze – jak říkal pan Bakalík 1,5 mil.Kč, neví to přesně – v podstatě poskytujeme, to tady 
také není a tak bych mohl pokračovat bod za bodem

- já jako zastupitel nemohu ten materiál akceptovat jenom pro to, že je plný prázdných 
obecných floskulí a argumentů

Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy
- celý ten projekt je koncipován tak, že metropolitní síť bude vybudována v podstatě odkupem 

stávajících sítí, víme teď v tuto chvíli o těchto provozovatelích sítí, které jsou vhodné pro 
tento projekt, což je NejTV, O2, ČD – Telematika, samozřejmě mohou být i další, které 
mohou vlastnit dílčí části této optické kabeláže

- k té výstavbě – nepředpokládáme jakékoliv kopání do země s ohledem na to, že samozřejmě 
to by předpokládalo dlouhodobé stavební řízení a příslušné komplikace, proto dáváme do 
zadávací dokumentace tady tuto podmínku, že tam, kde v tuto chvíli do některých budov 
nesahá tato síť, tak že bude dotažená těch posledních pár metrů tím, že se tam v podstatě 
zafoukne tam vedení v místech, které teoreticky nám nepatří, že bude to vedení zapouzdřeno 
takovým způsobem, aby tam nemohlo dojít v podstatě k jeho narušení, jedná se víceméně 
v tomto smyslu o jakési bezpečnostní opatření

Procedurální hlasování o udělení slova pro zástupce firmy Eunice Dr. Horku: 27 pro,                    
5 nehlasovalo, 1 nepřítomen

Dr. Horka – zástupce firmy Eunice
- tento projekt už běží delší dobu, byl schválený v r. 2010 a myslím si, že i zastupitelstvo o tom 

hlasovalo, protože to byla jedna z podmínek udělení dotace
- to, co se tady dnes projednává, není projednávání žádosti ani schvalování studie 

proveditelnosti, ale je to již schvalování materiálu pro výběrové řízení
- ta studie, ve které by měly být vyčísleny všechny ty výhody a nevýhody je k dispozici už 2 

roky
- začneme s tou metropolitní sítí – ty výhody jsou tam zřejmé, v dnešní době máte propojené 2 

nebo 3 základní budovy, kdežto síť se skutečně rozprostře po celém městě a získáte nový 
nástroj pro výkon veřejné správy

- na vás se jako na úřad valí spoustu věcí ze zákona – ať už je to zákon o archivnictví a spisové 
službě, ať už je to zákon o základních registrech apod., úřad bude muset vůči občanům začít 
plnit spoustu věcí a tyto věci tak, jak byly navržené centrálníma orgány po vás vyžadují 
pořízení nových systémů a vy na ty systémy dostáváte dotaci z prostředků IOP z Ministerstva 
vnitra potažmo z EU, samozřejmě vy jste měli možnost před 2 lety tuto dotaci odmítnout a 
všechno pořizovat za vlastní peníze – první dilema je – to co potřebujete a to pořídit musíte, 
jestli to pořídit z peněz jenom rozpočtu nebo jestli využít dotace, protože až za 2 roky někdo 
začne tvrdit „milé vnitro, vy po nás chcete, aby jsme investovali miliony do toho a do toho“, 
tak samozřejmě vnitro řekne: „my jsme vám dávali dotaci a vy jste ji odmítli“

- druhá věc jsou ty úspory – studii proveditelnosti jsme my nepsali, ale ta zadávací 
dokumentace, která z ní vychází – úspory jsou v prvé řadě v tom, že dnes, když máte spoustu 
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objektů, každý z nich je připojen samostatně, za každý z nich se platí, jsou to ale budovy i 
všech příspěvkovek , jsou to všechny zřizované organizace

- podobný průzkum jsme dělali např. ve Zlíně před 3 lety a měsíčně jsou jednak nějaké náklady 
na telefonní hovory a jednak náklady na připojení na internet – jenom náklady připojené na 
internet, když se to sečte přes všechny organizace vč. magistrátu, tak činí nějakých 200 tis.Kč 
měsíčně, to máte 2 400 tis.Kč

- další věc, kterou ta síť umožňuje, protože ta síť, když si všechno propojíte, tak umožňuje 
volání mezi sebou a volání ven z jednoho jediného místa, tzn. šetří se nejenom připojení za 
internet, za provoz těch dat, bude se taky šetřit hovorné, protože všechno půjde přes jedno 
místo a opět ty úspory můžou být ve statisících měsíčně, takže v milionech ročně

- zpátky k tomu datovému provozu – od 1.7. začne platit zákon o základních registrech, tzn. 
když já jako občan přijdu na úřad – už nemusím vyplňovat 1,2,3 stránky nějakých formulářů, 
ale já všechno tohle řeknu: „milý úřade, ty si tyto data doplň ze základních registrů, já vám 
tady dám jen číslo občanského průkazu a všechno ostatní si doplňte z registru“

- pokud nebudete připojeni, pokud na to nebudete mít patřičné vybavení, tak to bude docela 
zajímavé, co se bude dít

- tento systém, který tady má naběhnout, občané ho zatím moc neznají, ale v okamžiku, kdy ten 
zákon začne platit, kdy novináři o tom začnou psát, tak skutečně úřad a hlavně úředníci můžou 
očekávat během měsíce, dvou, velkou změnu ve své činnosti – tento projekt to má všechno 
podpořit

- já teď nechci říkat, jestli bylo plánované, jestli se ušetří 15% času nebo 15% starostí, ale 
pokud tohle vybavení nebude, tak čeká úředníky strašně moc starostí, strašně moc práce se 
vším tím, co se na ně valí, totéž od 1.7. bude platit nebo platí zákon o elektronické spisové
službě, tzn. podle toho zákona každá příspěvkovka, každá základní škola, všechny organizace, 
které vedly nějakým způsobem nějakou evidenci jsou všechno tohle povinni vést 
v elektronické podobě

- opět tyto systémy, které si pořídíte, tak tomu úřadu a těm úředníkům usnadní tuto práci
- pokud já jako občan si mám vybrat, jestli budu stát frontu na úřadě a pokud já si to budu moct 

vyplnit z domova, budu mít nový občanský průkaz s elektronickým podpisem, všechno si 
vyřídím, podepíšu, odešlu a potom budu jen čekat, až mi nějakým způsobem dojde zpráva, že 
můžu přijít do místnosti např. 35 a vyzvednout si to, co potřebuji

- pro občana ta elektronizace státní a veřejné správy má skutečně svůj velký význam
- ta částka se zdá být velká, ale upozorňuji, že není celá z vašeho rozpočtu, ale 85% je z IOPu 

tzn. placené z dotací, které vám dává vnitro
- pořídit či nepořídit to, co tam je napsáno, je to na vás, je tam část, která se věnuje zlehčení 

práce úředníka, tzn. je tam integrace těch systémů pokud možno do jednoho systému tak, aby i 
ten úředník měl mnohem pohodlnější práci s těmi elektronickými systémy

- už teď v současnosti těch elektronických systémů je zde na úřadě hromada, bude jich přibývat, 
takže aby nenastal i chaos ze strany těch úředníků z toho, co tu všechno je, to se bude nějakým 
způsobem koncentrovat tzv. integrovat

p. Zácha, DiS.
- spousta informací byla pro mě vysvětlena, tak jak jsem potřeboval, protože když je to vysoce 

odborné, tak se v tom ztrácíme
- takže bych vás poprosil, jestli byste to nějak zpracoval a zaslal panu Karolovi a ten to potom 

rozposlal všem zastupitelům

Dr. Horka – zástupce firmy Eunice
- já se s panem Karolou domluvím na nějakém manažerském souhrnu

Ing. Symerský
- náš host zde řekl, že máme na akci schválenou dotaci z EU, určitě jsme všichni zaznamenali, 

že naše země má v současné době celkem velké problémy s čerpáním evropských dotací, 
Evropská komise hrozí jejich zastavením
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- tady ten problém přiznal před časem i premiér Nečas, tak si pokládám otázku, zda přes 
nesporné výhody a komfort tohoto systému nezůstaneme v tom financování sami?

Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy
- troufám si tvrdit, že pokud máme schválenou tuto dotaci jiným poskytovatelem tzn. 

Ministerstvem vnitra, tak ji nám samozřejmě stát musí zaplatit, to, jestli po konečném 
vyúčtování získá prostředky zpět z EU, tak to už nás bude pálit až jako daňové poplatníky

- stát se prostřednictvím Ministerstva vnitra zavázal nám ty prostředky poskytnout a pokud 
splníme všechny podmínky a zrealizujeme to v rámci schváleného projektu a schválených 
podmínek, tak by nám je měl proplatit

Hlasování: 26 pro, 3 proti, 3 se zdrželi, 1 nepřítomen

Mgr. Puchalský – technická
- zmáčkl jsem zelené pro, ale byl jsem proti

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

488/12/3/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky v objektu 
bytový dům č.p. 192, 193, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov (Kozlovská 6).

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky  č. 192/101, jiný 
nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 192, 193, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 6) o celkové výměře 184,10 m2 včetně s ním 
souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 192, 193, příslušném k části 
obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 3157/5 zast. pl. a nádvoří 
v k.ú. Přerov  ve výši id. 1841/17619 z vlastnictví statutárního města Přerova.

VARIANTA  II.
schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky  č. 192/101, jiný 
nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 192, 193, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 6) o celkové výměře 184,10 m2 včetně s ním 
souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 192, 193, příslušném k části 
obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 3157/5 zast. pl. a nádvoří 
v k.ú. Přerov  ve výši id. 1841/17619 z vlastnictví statutárního města Přerova.

Diskuse:

p. Zácha, DiS.
- já a odbor majetku navrhuje schválit variantu II., nutno podotknout, že majetková komise 

doporučila radě nechválit tento materiál a rada na své 40. schůzi se neusnesla

Ing. Pospíšilová
- finanční výbor bohužel tento materiál neprojednával, neměl ho k dispozici



11

- já budu samozřejmě pro variantu I – neschválit záměr statutárního města na úplatný převod 
nebytové jednotky, protože si myslím, že ten nájem je tam roční, je to roční příjem a 
samozřejmě nikde nemáme záruku, že ten nový majitel to neprodá někomu jinému a nebude 
tam nějaká prodejna se zbožím, nemůžeme prostě ovlivnit, co v těchto prostorách bude

p. Zácha, Dis.
- respektuji, paní inženýrko, já se jenom chovám podle usnesení zastupitelstva, když jsme 

schválili odprodej nebytových prostor v domech, ve kterých jsou ty bytové jednotky prodány
- chtěl jsem jenom ten mandát pro ten znalecký posudek, pokud takto nebude, budu to 

respektovat

Mgr. Puchalský
- chci se zeptat, co znamená stanovisko odboru správy majetku: schválením usnesení nedojde 

k porušení právního řádu ČR – co to je za nesmysl?
- odbor se nominoval za justiční orgán, zkoumá zákonnost nebo nezákonnost

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- byl to pokus o to, splnit úkol uložený Radou města Přerova odborům všem při přípravě 

materiálu, kdy mělo zaznít stanovisko odboru po právní stránce věci, zda to je či není 
v pořádku

- takže možná je to špatná formulace, nebudu se přít, v případě, že je nevyhovující můžeme ji 
přeformulovat, není to snaha nahradit soud

- měl to být jen názor odboru správy majetku

Mgr. Grambličková
- od počátku jsem deklarovala, že ještě nedozrál čas na odprodej nebytových prostor 

jednotlivým zájemcům, takže v tomto případě budu pro variantu I, ale domnívám se, že pokud 
projde varianta II, že bychom měli zvážit, že by mělo být vyhlášeno výběrové řízení, protože 
konkrétně tento předmět podnikání není tak nezbytně nutný pro zajištění takových základních 
potřeb města, tak možná, že by mnozí z nich kdyby tušili, že by museli postoupit výběrové 
řízení, stáhli by svoji žádost, ale předpokládám, že by to výběrové řízení muselo být pokud by 
se rozhodlo pro variantu prodeje

p. Zácha, DiS.
- my jsme slibovali, že pokud půjdeme touto cestou, tak vždycky první budeme nabízet těm 

stávajícím nájemcům
- na odboru majetku se hromadí žádosti, kdy ti, co jsou tam v nájmu, žádají o slevu nájemného, 

protože je dosáhla současná krize, ale když půjdeme zpátky k tomu materiálu a na dotaz pana 
Puchalského se samozřejmě nepřu, nejsem právník, několikrát jsme jako odbor majetku byli 
požadováni z řad radních, aby tam bylo aspoň nějaké stanovisko ve věci dodržení právních 
podmínek

p. Hlavinka
- krátce okomentuji rozhodnutí majetkové komise, která doporučuje neschválit záměr úplatného 

převodu nebytové jednotky na Kozlovské
- v podstatě jde o to, že se nebytová jednotka nachází v tom širším centru města a myslím si, že 

tady bychom měli zvažovat, jestli ty nebytové jednotky prodávat nebo ne
- domnívám se, že by město mělo mít určitý vliv na to, co se tam bude prodávat, jaké služby, 

tam pro občany města budou
- není to stanovisko nějaké zásadní, abychom neprodávali nebytové jednotky, myslím si, že ten 

materiál ukáže, které bychom mohli prodat a které ne
- v této oblasti bydlí hodně lidí, je tam velká koncentrace obyvatel, takže bychom měli opravdu 

zvážit, zda tam v budoucnu bude třeba nějaký secondhand nebo prodávat tam něco, co 
bychom opravdu nechtěli

- je to i mé stanovisko a proto jsem pro variantu I
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Mgr. Grambličková
- sama jsem hovořila s několika lidmi, kteří využívají nebytové prostory města Přerova a 

opravdu se potýkají v současné době s poklesem tržeb a dalších záležitostí, také samozřejmě 
s tím, že město do těchto prostor příliš neinvestuje

- spíše bychom měli zvážit variantu pomoci těmto podnikatelům např. snížením té výše nájmu 
nebo jiným způsobem tak, aby byli schopni v těch svých prostorách zůstat a podnikat, zvláště 
v případě, kdy jde o takové provozy, které zajišťují takové ty nejzákladnější potřeby občanů
města

Hlasování o protinávrh p. Hlavinky – varianta I: 23 pro, 1 proti, 8 se zdrželo, 1 nepřítomen

489/12/3/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky v objektu 
bytový dům č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4).

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky  č. 191/103, jiný 
nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) o celkové výměře 91,40 m2 včetně s ním 
souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190, 191, příslušném k části 
obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 3157/5 zast.pl.  a nádvoří 
v k.ú. Přerov ve výši id. 914/17629 z vlastnictví statutárního města Přerova.

VARIANTA  II.
schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky  č. 191/103, jiný 
nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 4) o celkové výměře 91,40 m2 včetně s ním souvisejícího  
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190, 191, příslušném k části obce Přerov I -
Město,  na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 3157/5 zast.pl.  a nádvoří v k.ú. Přerov 
ve výši id. 914/17629 z vlastnictví statutárního města Přerova.

Diskuse:

p. Zácha, DiS.
- je to obdobný materiál, Rada města se neusnesla a komise doporučila Radě města neschválit, 

přesto navrhuji variantu I

Ing. Pospíšilová
- z důvodu jako u předchozího materiálu doporučuji variantu I – neschvaluje

Hlasování o protinávrhu Ing. Pospíšilové – varianta I: 23 pro, 9 se zdrželo, 1 nepřítomen

490/12/3/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 77,  p.č. 78,  p.č. 
80/1,  vše v k.ú. Svrčov.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova -úplatný  
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  pozemku  p.č. 77,  o výměře  2341 m2, 
p.č. 78, o výměře  4405 m2, p.č. 80/1, o výměře  8114 m2  vše v k.ú. Svrčov.

Hlasování: 32 pro, 1 nepřítomen

491/12/3/2012 Záměr statutárního města Přerova –  převod nemovitých věcí               
z majetku  statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 627/48 a 
p.č. 235/3 oba v k.ú. Předmostí.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod části pozemku p.č. 627/48, zahrada, o výměře cca  500 m2  a části pozemku p.č. 235/3, 
zahrada, o výměře cca 500 m2 oba v  k.ú. Předmostí.

Hlasování: 30 pro, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen

492/12/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 13 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 49, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3461 v k.ú. 
Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví 
nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 13 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 49, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č.  3461 v k.ú. 
Přerov (Mervartova 3) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 49, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č.  3461 v k.ú. Přerov, pozemku 
p.č. 3461, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 389 m² v k.ú, Přerov, které k vlastnictví převáděných 
bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto 
bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje 
bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy.

Hlasování: 30 pro, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen

493/12/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 18 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3672, včetně 
pozemku p.č. 3673 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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 18 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2178, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3672      
v k.ú. Přerov (Na odpoledni 2) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 2178, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov, 
pozemku p.č. 3672, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 567 m², pozemku p.č. 3673, ostatní plocha -
zeleň o výměře 138 m² oba 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 
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ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 
zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou 
uvedeny v příloze č. 1 této předlohy.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová

- chtěla jsem se zeptat, jestli nedošlo k chybě, když se podíváte do přílohy,kde jsou uvedeni 
jednotliví nájemci a jednotlivé jednotky, na úplně poslední byt, kde jsou uvedeni manželé R., 
kde je napsáno, že se jedná o bytovou jednotku 4+1 a přitom ta cena je nižší než je u bytu 2+1 
nebo je srovnatelná v podstatě s bytem 1+1 – proč to tak je?

p. Matula – referent odd. investic a technické správy
- nedokážu úplně přesně odpovědět, nicméně to prověřím u prodejce bytových jednotek u Mgr. 

Derychové
- z těch informací, které se domnívám, že tak jsou by se pravděpodobně mělo jednat o půdní 

vestavbu, kterou si ten dotyčný nájemce stavěl na vlastní náklady a užívají na základě nájmů 
po dobu 40 let, ale ověřím to a odpovím

p. Zácha, DiS.
- v tomto případě navrhuji přerušit jednání v tomto bodě a požádám p. Matulu, aby kontaktoval 

paní Derychovou o doplnění informace a jakmile je budeme mít, tak bychom se zpátky vrátili 
k jednání v tomto bodě

494/12/3/2012 Úplatný převod  nemovitých věcí  z majetku  statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1363, zahrada,  v k.ú. Přerov.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí z vlastnictví  
statutárního města Přerova,  pozemku p.č. 1363, zahrada,  o výměře  111 m2  v k.ú. Přerov  do 
vlastnictví  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2284, Nerudova 12,  v Přerově,  IČ:25889541,  
za cenu v místě a čase obvyklou  ve výši  74 925,- Kč ( tj. 675,- Kč/m2).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2012

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen

495/12/3/2012 Úplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města 
Přerova,  části pozemku  p.č.  5455/1, zahrada v  k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku  p.č.  5455/1, 
zahrada, o výměře cca 8 m2 v  k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov  do vlastnictví 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmolky, Teplická 874/8, IČ 24729035 
za cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou  znaleckým posudkem.
       Kupní smlouva bude uzavřena  tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní 
mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím prodávajícím na straně  jedné a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmolky, Teplická 874/8, IČ 24729035, jako budoucím  
kupujícím  na straně druhé.
        Kupní smlouva bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí kupující  předloží budoucímu  
prodávajícímu  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen 
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rozsah převodu části pozemku p.č. 5455/1, o výměře cca 8 m2  v k.ú. Přerov.  Kupní cena bude 
stanovena  znaleckým  posudkem,  cena v čase a místě obvyklá.
       Budoucí  kupující  uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad  kupní smlouvy  do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2012

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen

496/12/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2549/3 v objektu k 
bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, příslušném pro část obce Přerov 
I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců 
za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění usnesení č. 393/10/4/2012, schválené na 10. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 6.2.2012, a to tak, že uvedené usnesení nově zní:

„Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 23 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/12, 11, 10) a spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, š.p. 2549, pozemku p.č. 5738/11 o výměře 
561 m², zastavěná plocha a nádvoří, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z 
vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny 
ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 
zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny byly 
uvedeny v příloze č. 1 této předlohy“

a současně mění uvedenou přílohu v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2549/3, 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.
jednotce

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

2549/3 2+1 žaloba na
vyklizení

6277/174951

nahrazuje zněním:

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/

2549/3 2+1 V.J. 6277/174951 204.516 Kč
306.774 Kč

16.161 Kč 130.438 Kč 351.115 Kč
453.373 Kč

V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2549/3 se text výše uvedené přílohy nemění.
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Diskuse:

Ing. Pospíšilová
- opět bych měla dotaz – v důvodové zprávě je napsáno, že s paní J. bude uzavřena tato kupní 

smlouva a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu – mohla 
bych se zeptat, kde bydlela dříve?

p. Čechák – ředitel DSMP
- paní J. bydlela na Jižní čtvrti III/4 a materiál prošel bytovou komisí

Mgr. Puchalský – technická
- já s ohledem na to, že jsou zde petenti ze Škodovy ulice – navrhuji, abychom přerušili jednání 

o majetkoprávních záležitostech a zařadili v tuto chvíli bod projednání petice

p. Zácha
- chtěl bych požádat všechny zastupitele – jsem zdravotně indisponován – abychom dojeli 

majetkové záležitosti a pak zvážím, zda zůstanu na další projednávání zastupitelstva

Bc. Zatloukal – technická
- bod projednávání petice nebyl na dnešním programu – jedině bod Různé, takže bychom 

museli schválit projednávání bodu Různé, ve kterém by mohli občané vystoupit

Mgr. Kulíšek
- děkuji za upozornění, je pravda, že v dnešním programu není žádný bod projednávání petice

Mgr. Puchalský
- navrhuji, abychom program změnili, to je smysl návrhu – nečekali na Různé, protože nerad 

bych tady petenty nechal čekat do 8 hodin do večera

Hlasování o předloženém materiálu: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen

Hlasování o návrhu Mgr. Puchalského – přerušit projednávání majetkoprávních záležitostí a 
zařadit bod Různé, ve kterém by byla projednána petice občanů ze Škodovy ulice: 16 pro, 5 se 
zdrželo, 11 nehlasovalo, 1 nepřítomen - NEPROŠLO

497/12/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 60/6 a p.č. 60/10 v k.ú. Popovice                
u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 60/6, dle 
geometrického plánu č. 235-69/2012 označené jako díl "a" o výměře 478 m2 v k.ú. Popovice u Přerova 
a části pozemku p.č. 60/10, dle geometrického plánu č. 235-69/2012 označené jako díl "b" o výměře 
320 m2 v k.ú. Popovice u Přerova, (díly "a" a "b" se geometrickým plánem č. 235-69/2012 slučují a 
vzniká pozemek označený novým p.č. 60/13 o výměře 798 m2) z vlastnictví statutárního města 
Přerova do společného jmění manželů A. a S.D., za kupní cenu 199.500,- Kč, t.j. 250,- Kč/m2 cena v 
místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2012

Diskuse:
Mgr. Grambličková

- odbor rozvoje zde píše, že předkládá přílohu č.1, ale tu jsem nikde nenašla
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- manžele D. jsme probírali už v minulém volebním období, kdy samozřejmě není důvod nepřát 
jim, aby si tento pozemek odkoupili, ale šlo tam víceméně o to, že odbor rozvoje navrhoval 
spíše ponechat tento pozemek z důvodu rozvojových právě v majetku města, tak teď jsem 
hledala, jestli se ta situace změnila, ale tu přílohu jsem tady nenašla

- nikdy jsem nebyla proti tomu prodat pozemek manželům D., ale stanovisko odboru rozvoje 
bylo takové, že jsem nakonec ten prodej nedoporučovala

Mgr. Kulíšek
- máte pravdu, nějakým nedopatřením ta příloha zde není

p. Zácha, DiS.
- teď mi pan Dohnal dal to vyjádření odboru rozvoje, kde se hovoří, že předmětná část pozemku 

je v současné době oplocena a je užívána jako zahrada, je součástí lokality, na kterou byla 
zpracována urbanistická studie k zástavbě rodinnými domy – Popovice na Hranické, tato 
studie navrhuje umístění rodinných domů, a to ve dvou variantách – v obou variantách jsou 
předmětné části navrženy objekty rodinných domů, část výše uvedených pozemků, která má 
šířku 12 m je možné i nadále užívat jako zahradu, popřípadě je možné zde umístit objekt RD

- u zpracované urbanistické studie je vhodné zpracovat jejich úpravu a to zejména umístění 
napojovací příjezdové komunikace z ulice Kočíře – to je vyjádření odboru rozvoje

- manželé D. tento pozemek užívají již několik let, samozřejmě do toho investovali nemalé 
finanční prostředky, ale také námahy a síly

Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 
- v této fázi bych se připojil k vyjádření té komise pro projednávání tohoto záměru – studie je o 

tom, že v té první fázi těch 9 RD je na pozemku, kde je to možné budovat a ten pozemek –
ten modrý, o kterém se dnes jedná je až v té zadní části, kde je navrženo další 4 RD

- vzhledem k tomu, že v současné době vlastně není investorský záměr nebo vůbec nějaký 
podnět, že by v té lokalitě se dalo stavět, nicméně komise doporučila při projednávání 
záměru, že teda by se to změnilo

Hlasování: 27 pro, 2 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen

498/12/3/2012 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 805/6, dle 
geometrického plánu č. 268-36/2011 označené novým parcelním číslem 805/16 zast.pl. o výměře 20 
m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města Přerova do majetku pana L.H. za kupní cenu 6.200,-, 
Kč, t.j. 310,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2012

Hlasování: 29 pro, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen

499/12/3/2012 Úplatný převod pozemků pod stavbami ve vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 431/11/3/2012 ze dne 16. dubna 2012.
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2. 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 13.275.000,-- Kč/ tj. 500,-- Kč/m2.

Diskuse:
Mgr. Puchalský

- pokud tomu rozumím, tak v návrhu je 13 275 tis.Kč – je to tak? Tzn. 500,-Kč/m², obvyklá 
cena je definována Havránkem na 47 763 850,- Kč je to tak?

- proč je předložen návrh na tak nízkou cenu, za kterou prodáváme?

p. Zácha, DiS.
- trošku mě to zaráží, protože jsme už tento materiál v zastupitelstvu již probírali, proběhlo 

výběrové řízení, kdy to bylo nabízeno jak v tisku, tak to šlo až přes Evropskou komisi, 
přihlásilo se Stavební bytové družstvo Přerov a nabídlo 500,-Kč/m²

Mgr. Grambličková
- nějaký vztah s SBD se táhne už dlouho, řešili jsme to už několik let předem a byla to cena 

skutečně, na které jsme byli se schopni s SBD dohodnout, kterou je družstvo schopno zaplatit, 
doposud měli pozemky ve výpůjčce tzn. neplatili nám ani žádný nájem čili město Přerov 
z toho nemělo vůbec nic a je to výsledek kompromisu, kdyby ta cena byla příliš vysoká, může 
se taky stát, jak nám bylo sděleno, že by se to promítlo ve zvýšeném nájmu nebo zvýšených 
platbách družstevníků, takže domníváme se, že to by byla cena, která by mohla být přijatelná i 
když samozřejmě neodpovídá znaleckému posudku

Mgr. Puchalský
- osobně se domnívám, že by zastupitelstvo nemělo tuto cenu odsouhlasit svým usnesením a 

souhlasit s prodejem 500,-Kč/m², protože nejsme povinni akceptovat to, co je jaksi schopno a 
víc už není družstvo – to je první věc

- druhá věc – není přece vůbec žádný důvod, proč bychom dále s družstvem nejednali a dohodli 
cenu, která bude tak či onak přibližovat se ceně v místě v místě obvyklá – taková je totiž 
situace v Přerově a to si i SBD musí uvědomit

- přitom se osobně domnívám, že takovéto transakce, které jsou za tyto ceny nabízeny, jsou 
jednoznačně v rozporu s tím, že bychom se měli chovat jako dobrý hospodář – prodávat 
majetek pod cenou a pod tak zásadní cenou je nepřijatelné, nehledě na to samozřejmě, že ještě 
odbor majetku konstatuje, že nedojde k porušení právního řádu

- já jsem skutečně tím způsobem, tou lehkostí – to je opravdu lehká majetková kavalerie, 
s jakou my nakládáme s majetkem města vůbec

p. Passinger – technická
- mám dotaz na právničku města – jsem členem bytového družstva – při hlasování jsem ve 

střetu zájmu?

p. Zácha, DiS.
- už jsme tento materiál v zastupitelstvu měli a schválili jsme ten odprodej tenkrát za zhruba 

12,5 mil.Kč, znovu opakuji došlo tam k té početní chybě – předkládám totožný materiál,v 
důvodové zprávě je napsáno, jak všude jsme zveřejňovali a do výběrového řízení se přihlásil 
jeden jediný zájemce – Stavební bytové družstvo – nevím, co je na tom netransparentního
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Mgr. Hrubá – vedoucí oddělení právního
- každý zastupitel si musí vyhodnotit sám za sebe, zda je ve střetu zájmů, protože takto hovoří i 

zákon o střetu zájmů a vlastně i zákon o obcích v příslušném ustanovení, že pokud vlastně 
existuje nějaký osobní zájem na hlasování, tak by se skutečně měl člen zastupitelstva předem 
vyjádřit o tom, zda je či není ve střetu zájmů, ale je to čistě na rozhodnutí člena zastupitelstva, 
takže musíte zvážit zda máte na tom hlasování osobní zájem, pokud ano, tak jste ve střetu 
zájmu

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- já jsme poněkud překvapený tím, co tady slyším z úst pana zastupitele Puchalského, poněvadž 

koalice SpP se většinou pasuje do takové pozice, že bojuje s otevřeným hledím za naše občany 
a staví většinou radu do pozice, že ubližuje svým občanům a tady já nechápu, i kdyby ta cena 
byla poněkud nižší, tak nevím, jestli zrovna rozpočet města Přerova by se měl hojit na tom, že 
dá tržní cenu obrovské části lidí, kteří bydlí v bytech SBD a jít proti zájmu takové obrovské
části obyvatel – pokud ta cena bude potom vyšší, ona se skutečně potom promítne do toho 
skutečného nájemného a velká část obyvatel města Přerova, která bydlí v těchto bytech, tak si 
bude muset koupit za mnohem vyšší částku pozemek, na kterém stojí ty bytové domy – já 
tomu nerozumím, co je na tom přínosného pro naše obyvatele, pro občany našeho města

- s ohledem na to, na co se ptal p. Passinger, tak mě dobře upozornil – já klidně můžu hlasovat 
pro, jednak proto, že si myslím, že je to správně a jednak proto, že sice bydlím v domě, které 
spravuje bytové družstvo, ale tento konkrétní dům už má teda ten pozemek pod sebou 
vypořádaný, takže se nemusím cítit jako podjatý, že bych si prodával sám sobě pozemek –
jsem tedy klidný a snad i nežalovatelný v tomto případě

Hlasování: 25 pro, 1 se zdržel, 6 nehlasovalo, 1 nepřítomen

500/12/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- budovy č. p. 1457 příslušné k části obce Přerov I - Město a pozemků 
na ul. Tovačovská v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemků p. č. 988, 
zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 989, ostatní plocha a p. č. 990, ostatní plocha označených dle 
geometrického plánu č. 5334-23/2011 jako pozemky p. č. 988, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
1.003 m2, p. č. 989, ostatní plocha, o výměře 1.514 m2 a p. č. 990/4, ostatní plocha, o výměře 911 m2, 
vše v k. ú. Přerov a budovy č. p. 1457 příslušné k části obce Přerov I - Město, způsob využití bydlení, 
na pozemku p. č. 988, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.015 m2 v k. ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do podílového spoluvlastnictví společností TRINOM s.r.o., IČ: 19014015, 
se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Tovačovská 3000/11a, PSČ 750 02 (id. 1/2) a PeMaP s.r.o., IČ: 
46577483, se sídlem Přerov I - Město, Na Hrázi č. 60, č.p. 2249 (id. 1/2) za kupní cenu ve výši 
2.300.000,- Kč dle znaleckého posudku  (cena v místě a čase obvyklá).

Hlasování: 27 pro, 2 se zdrželi, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen

501/12/3/2012 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova –  pozemků p.č. 6784/4, p.č. 6784/6, p.č. 6773/2, p.č. 6773/1, vše 
v  k.ú.  Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova:

• Pozemků p.č. 6784/4, ost. plocha, o výměře 61 m2, p.č. 6784/6, ost. plocha, o výměře 44 m2, z 
vlastnictví P.Š., za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 84.000,- Kč, tj. 800,- Kč/m2.
• Pozemku p.č. 6773/2, ost. ploha, o výměře 8 m2, z vlastnictví MUDr. M.K. – podíl 5/6 a R. Ž.
– podíl 1/6, za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 6.400,- Kč, tj. 800,- Kč/m2.
• Pozemku p.č. 6773/1, ost. plocha, o výměře 951 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví -
společného jmění manželů P.R. a J.R., za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 746.700,- Kč, tj. 785,-
Kč/m2.

Statutární město Přerov uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2012

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3322 510  Investiční akce 
(org. 500241 –
 Městský dům 
(revitalizace) –
 Městské 
informační 
centrum)

3 800,0 - 850,0 2 950,0

3639 530  Komunální 
služby a územní 
rozvoj j. n.

5 977,1 + 850,0 6 827,1

Diskuse:
Primátor Ing. Lajtoch

- já Jiří Lajtoch oznamuji v souladu s § 8 odst.1 zákona č. 159/2006 o střetu zájmu ve znění 
pozdějších předpisů, že se zřetelem výsledků projednání věcí mám osobní zájem na 
rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 6773/1, ost. 
plocha, o výměře 951 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví - společného jmění manželů P. R. a J.
R., který je specifikován v příslušném návrhu na usnesení dle předlohy č. 12/3.3.1, která je 
projednávána na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 18..2012

Ing. Pospíšilová
- nyní budu tlumočit stanovisko Finančního výboru a hned řeknu i důvody, které k tomu asi 

vedly: toto byl jediný bod v majetkoprávní oblasti, který projednával Fin.výbor,projednal 
předlohu s tímto výsledkem hlasování: 2 pro, 2 proti, 4 se zdrželi

- stanovisko většiny členů Fin. výboru – přiznám se, že zvláště poslední jméno i ta odlišná cena 
vyvolávají různé dohady a pochybnosti, zda tento pozemek nebyl těmi manželi nabyt v době, 
kdy se vědělo, že tudy povede cyklostezka – není to jen mé osobní stanovisko, je to stanovisko 
většiny členů Fin. výboru

Mgr. Grambličková
- nevím, jak to bylo s nabýváním pozemku, jen si pamatuji, ale to už je v daleké době, že město 

tam vlastnilo pozemky a prodávalo je majitelům těch stavebních parcel na to, aby si tam 
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rozšířili zahrady a mohli tam vybudovat ohradu, takže ale možná tam bylo těch vlastníků víc –
nechci zpochybňovat, ale mám jednu připomínku

- tam vede kolem těch garáží panelová cesta, ale je bez problémů průjezdná – domnívám se, že 
je to možná docela přepych na této průjezdné panelové cestě jak pro auta, tak pro cyklisty, tak 
pro pěší zbytečně investovat miliony, které to určitě pohltí – jestli by se tento úsek neměl spíše 
vynechat a řešit jenom tu část, která tam potom navazuje kolem zemědělské školy na 
Michalov

- nevím, jestli vlastníci pozemků by nám tomu mohli nějak bránit nebo by se postavit negativně 
proti tomu, že by tudy vedla cyklostezka, ale budovat tam zase drahý asfaltový povrch mě 
přijde nadbytečné

Mgr. Puchalský
- domnívám se především ve vztahu k manželům R., že ten záměr, tak jak jsem zjistil, byl 

částečně spekulativní, protože pozemek nabyli v roce 2006, jak jsem zjistil od p. Ševčíka, a to 
přesně v době, kdy se připravovala změna územního plánu a všichni, kteří potřebovali vědět, 
tak věděli, že tam buď povede cesta nebo tam bude cyklostezka

- zjistil jsem (jsou to zjištění naprosto nepřesná), že ten pozemek v době rozhodné nabyli za 
cenu necelých 200 tis.Kč

- s ohledem na to, co tady čtu, je pro mě nepřijatelné, abych ten materiál potvrdil ve vztahu 
k ostatním a stejně jako paní Grambličková se domnívám, že za dané finanční situace ten 
rozsah té investice je zbytečný, protože vlastníkům nevadí, že tam jezdíme nebo chodíme –
denně tam běhám a každý druhý den tam jezdím na kole

- prostě neznám jediný důvod, ani věcný, abychom dané pozemky v současné době vykupovali 
a protože předkladatel samozřejmě neví, za kolik všichni ti vlastníci těch dotčených pozemků 
nebo manželé R. ten pozemek kupovali, tak bych rád, aby ten materiál nebyl schválen a 
případně předložen pro další jednání zastupitelstva s cenou, za kterou skutečně manželé R.
v tom r. 2006 pozemek nabyli

p. Zácha, DiS.
- taká jsem se o tom materiálu informoval – ano manželé R. nabyli pozemek v r.2006 od p. 

Ševčíka, chtěli koupit jen část pozemku, chtěli tam vystavět tu garáž, p. Ševčík trval na tom, 
že se musí odprodat celý pozemek

- tak, jak jsem nastínil, o pár metrů dál jsme od soukromé firmy vykupovali za 800,-Kč/m², 
v zásadě to tady nikomu nevadilo a obávám se, že tady všechno, co jsme si tu vyslechli je 
spojeno se jménem manželů R.

- každý zastupitel samozřejmě hlasuje podle svého, pokud by někdo v budoucnu na mě apeloval 
proč tam není cyklostezka, vím, jak mám odpovědět

primátor Ing. Lajtoch
- pokud si pamatuji, tak manželé R. kupovali tento pozemek, jak říkal p. Zácha, protože p. 

Ševčík byl nekompromisní a chtěl prodat jedině celý pozemek
- manželé R. neměli zájem prodat tento pozemek, nicméně město urgovalo – mám tady před 

sebou 4 dopisy, kterými je město urgovalo o předložení znaleckého posudku a souhlas 
s prodejem, bylo to v souladu v kontextu s tou cyklostezkou, kterou jsme schválili, celý 
průběh, pokud si p. Puchalský dobře pamatuje, tak psal žádost na město ještě za firmu Emos, 
aby se v celé té trase provedla cyklostezka, aby ta komunikace mezi Předmostím a Meoptou 
byla lehce průjezdná

- takže odbor majetku urgoval na mobil – jestli p. R. má dělat znalecký posudek nebo nedělat, 
tak jsem mu řekl, že musí zvážit, že to může být spojeno s mou osobou, tak jak je to tady 
citováno, nicméně odbor majetku připravoval majetkové záležitosti v souladu s investičním 
záměrem, který byl tedy dlouhodobě připravován

RSDr. Nekl - technická
- jen mám poznámku k tomuto projektu – město Přerov žádalo státní dotaci na cyklostezku, 

která se dost těžko projednávala na Státním fondu dopravní infrastruktury, tak na Ministerstvu 
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dopravy a poslední zprávy jsou takové, že bude dotace přiklepnutá, ale bude ohrožena tím, že 
nebudou pozemky naše, takže zvažme, jestli tam tu cyklostezku postavíme za peníze, které 
nám zaplatí stát a nebo budeme stavět později za naše peníze, protože jsme do té doby neměli 
vyřešené pozemky

Bc. Zatloukal
- my jsme v technických službách dělali cenový průzkum a nebyly by to miliony a bylo by to 

zhruba 1,5 mil. Kč výstavba té cyklostezky, započítáme-li nějakou tu dotaci, tak si myslím, že 
by to bylo za rozumnou cenu

Hlasování: 21 pro, 2 proti, 6 se zdrželo, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen

502/12/3/2012 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova –  pozemku p.č. 6608/3 v  k.ú.  Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje úplatný  převod nemovitých věcí – pozemku p.č. 6608/3, ost. plocha,  o výměře 
1.157 m2, v k.ú.  Přerov, z vlastnictví V. A., do vlastnictví statutárního města Přerova, za 
dohodnutou kupní cenu  ve výši 642.135,- Kč, tj. 555,- Kč/m2.

2. schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 6608/3, ost. plocha, o výměře        
1.157 m2, v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2012

Diskuse:
Ing. Pospíšilová

- chtěla jsem se zeptat – pan náměstek říkal, že se tam neplánuje ta komunikace, takže ten 
materiál v té důvodové zprávě, který říká, že se jedná o pozemek, který je dotčen plánovanou 
výstavbou komunikace v celém rozsahu teda neplatí?

Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje
- v tom vyjádření je trochu nepřesnost, to má být v podstatě veřejně prospěšná stavba pro 

infrastrukturu, takže to území kolem té komunikace je plánována do budoucna průmyslová 
zóna a pokud by tam ta zóna byla, tak by tam měly být nějaké chodníky, popřípadě stezka 
nebo určitě nějaká kanalizace, takže ten pozemek je z poloviny dotčen tady touto veřejně 
prospěšnou stavbou, nicméně v současné době se tam žádná investice neplánuje 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen

503/12/3/2012 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemků  p.č. 2883/109, p.č. 2883/110, p.č. 4549, p.č. 4784/1, 
p.č. 4943/2, p.č. 4959/1, p.č. 4960/1, p.č. 4962, p.č 4971/1, p.č. 4988/1, 
p.č. 5022, p.č. 5025/3, p.č. 5081/1, p.č. 5098/2, p.č. 5199/1, p.č. 5307/275, 
p.č. 5328/3, p.č. 5385/1, p.č. 6868/5, p.č. 2167/3, p.č. 2883/115, p.č. 
2883/116, p.č. 4967/1, p.č. 4988/6, p.č. 4988/7, p.č. 4988/8, p.č. 4988/9, 
p.č. 4947/5, p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 
4947/10, p.č. 4947/11, p.č. 4947/12, p.č. 4960/9, p.č. 4960/10, p.č. 978/1, 
p.č. 2201/2 vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod pozemků  p.č. 2883/109, o výměře 79 m2, ostatní plocha, silnice,  
p.č. 2883/110, o výměře 69 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4549,  o výměře 26 
m2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 4784/1, o výměře 681 m2, ostatní plocha, zeleň,  p.č. 
4943/2, o výměře 3208  m2, ostatní plocha,  silnice, p.č. 4959/1, o výměře 836  m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace,  p.č. 4960/1, o výměře 4359  m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  p.č. 4962, o výměře 487 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č 4971/1, o 
výměře 7823 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4988/1, o výměře 2543 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.č. 5022, o výměře 1031 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 5025/3,   
o výměře 2753 m2, ostatní plocha,  silnice, p.č. 5081/1, o výměře 937 m2, ostatní plocha,  
silnice,  p.č. 5098/2, o výměře 2589 m2, ostatní plocha, ostatní  komunikace, p.č. 5199/1,        
o výměře 3441 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 5307/275, o výměře 167 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 5328/3, o výměře 312 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  p.č. 5385/1,  o výměře 1517 m2, zahrada, p.č. 6868/5,  o výměře  460 m2, ostatní 
plocha, jiná plocha, p.č. 2167/3, o výměře 473 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 
2883/115, o výměře 348 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 2883/116, o výměře 669 
m2, ostatní plocha,  silnice,  p.č. 4967/1, o výměře 7823 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 4988/6, o výměře 37 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č.4988/7,  o 
výměře 531 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4988/8, o výměře 264 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace,  p.č. 4988/9, o výměře 401 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 4947/5, o výměře 2931 m2, ostatní plocha,  silnice,  p.č. 4947/6, o výměře 
965 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4947/7, o výměře 123 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.č. 4947/8, o výměře 18 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 4947/9, o výměře 
31 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 4947/10,  o výměře 46 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 
4947/11, o výměře 236 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4947/12, o výměře 34 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 4960/9, o výměře 174 m2, ostatní plocha, zeleň,  p.č. 
4960/10, o výměře 787 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 978/1, o výměře 913 m2, 
ostatní plocha, manipulační plocha,  p.č. 2201/2, o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace   vše v k.ú. Přerov, 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. 2883/109, p.č. 2883/110, p.č. 4549, 
p.č. 4784/1, p.č. 4943/2, p.č. 4959/1, p.č. 4960/1, p.č. 4962, p.č 4971/1, p.č. 4988/1, p.č. 5022, 
p.č. 5025/3, p.č. 5081/1, p.č. 5098/2,p.č. 5199/1, p.č. 5307/275, p.č. 5328/3, p.č. 5385/1, p.č. 
6868/5, p.č. 2167/3, p.č. 2883/115, p.č. 2883/116, p.č. 4967/1, p.č.4988/6, p.č.4988/7, p.č. 
4988/8, p.č. 4988/9, p.č. 4947/5, p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 
4947/10, p.č. 4947/11, p.č. 4947/12, p.č. 4960/9, p.č. 4960/10, p.č. 978/1, p.č. 2201/2 vše v 
k.ú. Přerov, za podmínky převodu  těchto pozemků na statutární město Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen

504/12/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
pozemků pro stavbu cyklostezky na ul. Želátovská

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. mění usnesení č. 80/4/3/2011  Zastupitelstva města Přerova   ze dne 14.2.2011 ve znění 
usnesení č. 398/10/4/2012  Zastupitelstva města Přerova  konaného dne  16.2.2012,   a to tak, 
že usnesení Zastupitelstva města Přerova   č. 80/4/3/2011 
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nově  zní:

" Zastupitelstvo  města Přerova po projednání  za podmínky finančního krytí v rozpočtu města :

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5215/36 orná půda, dle geometrického plánu č. 5573-
58/2012  označené jako pozemek p.č. 5215/40, o výměře 171 m2 v k.ú. Přerov, z podílového 
spoluvlastnictví společnosti AGENTURA H+N,v.o.s. se sídlem Komunardů 442/16, Praha 7, IČ: 
41192826  k id. 1/2,  dále ze spoluvlastnictví  Ing.  J.K., k  id. 3838/10000,  paní B.K.,  k  id. 
5855/100000  a  pana  Ing.  O.K., k id. 5765/100000, spoluvlastnického podílu, do vlastnictví 
statutárního města Přerova,  za dohodnutou kupní  cenu 164 450,- Kč,  tj.  961,70 Kč/m2.

2. neschvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5207/76 ostatní plocha o výměře 1065 m2 a 
pozemku p.č. 5207/86 ostatní plocha o výměře 1 m2 , oba v k.ú. Přerov z podílového 
spoluvlastnictví společností AGENTURA H+N,v.o.s., se sídlem Komunardů 442/16, Praha 7, 
IČ: 41192826 a KAPPEL, a.s., se sídlem Ohradní 1424/2b, Praha 4, Michle, IČ: 61860361, 
každý vlastníkem id.½ spoluvlastnického podílu, do vlastnictví statutárního města Přerova.

Hlasování: 29 pro, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen

505/12/3/2012 Úplatný převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města 
Přerova,  části pozemku  p.č. 5611/32, pozemku p.č. 5611/20, včetně 
jiné stavby bez  č.p/č.e  na pozemku p.č. 5611/20 vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5611/32, 
ostatní plocha, o výměře cca 950 m2, pozemku p.č. 5611/20, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 57 
m2 a budovy bez č.p/č.e., jiná stavba,  na pozemku p.č. 5611/20  vše v k.ú. Přerov z vlastnictví 
společnosti AVEZO Plus a.s., Kroftova 828/1, Brno, Žabovřesky, IČ: 27758003, do vlastnictví 
statutárního města Přerov.
       Kupní smlouva bude uzavřena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní 
mezi společností AVEZO Plus a.s., Kroftova 828/1, Brno, Žabovřesky IČ: 27758003, jako budoucím 
prodávajícím na straně  jedné a statutárním městem Přerovem, jako budoucím  kupujícím  na straně 
druhé.
        Kupní smlouva bude uzavřena do 60-ti dnů ode dne, kdy budoucí kupující předloží budoucímu  
prodávajícímu geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen 
rozsah převodu části pozemku p.č. 5611/32, ostatní plocha, o výměře cca 950 m2  v k.ú. Přerov. Kupní 
cena bude stanovena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá - nejvýše však ve výši 
550.000,- Kč.
       Budoucí  kupující uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad  kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Diskuse:
Mgr. Grambličková

- ráda bych věděla, jestli stávající sběrný dvůr je nedostatečný kapacitně nebo z jakých důvodů 
budeme stavět nový sběrný dvůr

- vím, že v některých konkrétně německých městech mají systém, že jednou za měsíc třeba 
občané mohou vynést před dům všecky nepotřebné věci, které mají k dispozici s tím, že další 
občané, kteří naopak by je potřebovali si je rozeberou a potom přijedou, něco jako naše 
technické služby, a ten zbytek vyvezou na skládku nebo do sběrného dvora – nesouvisí to 
s tímto materiálem, ale berte to jako podnět, protože se hodně mluví i o spalovně a toho 
odpadu je hodně a že i to je taková drobná varianta, kterou by se dalo zabývat
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p. Zácha, DiS.
- bude to za předpokladu, že to bude z dotačních peněz, že nás to bude stát minimum finančních 

prostředků, doporučuji každému ať je to při projížďce na kole nebo při venčení zvířecích 
miláčků – projděte si město Přerova a p.ředitel TSMPr s.r.o. a p. ředitel MP určitě potvrdí, 
kolik máme tady černých skládek

- shodou okolností jsem měl střet v pátek minulého týdne, kdy před areálem technických služeb 
neustále vzniká černá skládka a když jsem tam potkal toho spoluobčana a zaráželo mě, proč to 
veze na kolečkách a jestli je to takový problém to odvést o 300 m dál a dát to do toho 
sběrného dvoru, tak mi řekl, že to tak dělá roky – dám podnět p.Teriakimu ať se na to zaměří, 
protože je to neúnosné, pak p. řediteli chodí e-maily, že není schopný si ani uklidit před 
vlastním dvorečkem, takže to bylo spíše z toho důvodu – vyjít vstříc těm občanům

Bc. Zatloukal
- systém sběrných dvorů funguje i v Německu
- např. v Olomouci jsou 4 sběrné dvory, vzhledem k tomu, že Olomouc je dvojnásobně větší 

než Přerov, tak si myslím, že bychom ty 2 sběrné dvory určitě uživili

RNDr. Juliš – vedoucí Odboru SÚ a životního prostředí
- připomenul bych dokument, který byl schválen už v minulém volebním období – Plán 

odpadového hospodářství pro město Přerov doporučil už tehdy zřízení druhého sběrného 
dvora s ohledem na rozdělení města řekou Bečvou, s ohledem na jeho velikost i na počet 
obyvatel, kdy běžně odpovídá velikosti tohoto města minimálně 2 sběrné dvory

- další věc je, že se počítá, že bude fungovat i jako sběrné místo pro bioodpad ze soukromých 
zahrad

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen

506/12/3/2012 Směna  nemovitých  věcí v majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 5852/23, v k.ú. Přerov, za pozemky v majetku Prechezy, 
a.s., se sídlem  nábř. Dr. E. Beneše 24, Přerov - p.č. 4957/6, p.č. 4957/7 
a p.č. 4957/33, vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu   nemovitých  věcí  v  majetku  
statutárního   města  Přerova  -  pozemku  p. č.  5852/23,  ost. plocha, o výměře 236 m2 v k.ú. Přerov, 
za pozemky v majetku Prechezy, a.s., IČ 26872307, se sídlem  nábř. Dr. E. Beneše 24, Přerov -  p.č. 
4957/6, ost. plocha, o výměře 19 m2, p.č. 4957/7, ost. plocha, o výměře 98 m2, p.č. 4957/33, ost. 
plocha, o výměře 55 m2, vše v k.ú. Přerov, bez doplatku cen. Precheza, a.s., uhradí statutárnímu městu 
Přerovu náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 50% , tj. 1.500,-Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2012

Hlasování: 30 pro, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen

507/12/3/2012 Směna nemovitých věcí v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov 
a ČR - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 372/16/4/2008                     
ze 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného ve dnech 16. a 23.6.2008, kterým byla 
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schválena směna nemovitých věcí – objektu bydlení č.p. 2180, příslušného k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 2242, pozemku p.č. 2242 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 468 m2, části 
budovy bez čp/če - garáže na pozemku p.č. 2241/2 a části pozemku p.č. 2241/2 označené dle 
geometrického plánu č. 3745-86/2007 jako pozemek p.č. 2241/2 (zastavěná plocha a nádvoří)              
o výměře 300 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví ČR –
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem Schweizerova 91, 
Olomouc, za id. 3/10 spoluvlastnického podílu k budově bez čp/če – objektu občanské vybavenosti na 
pozemcích p.č. 2241/10 a p.č. 2265/2, a pozemek p.č. 2265/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
117 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, IČ 
70885940, se sídlem Schweizerova 91, Olomouc, do vlastnictví statutárního města Přerova s tím, že 
směna nemovitostí bude realizována bez doplatku rozdílu cen směňovaných nemovitostí. Změna 
usnesení spočívá ve změně označení nemovitostí jako předmětu směny, podle které se objekt bydlení 
č.p. 2180, příslušný k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2242, pozemek p.č. 2242 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 469 m2, budova bez čp/če - garáž na pozemku p.č. 2241/2 a pozemek p.č. 
2241/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 302 m2, vše v k.ú. Přerov, převádí z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, IČ 
70885940, se sídlem Schweizerova 91, Olomouc, za id. 3/10 spoluvlastnického podílu k budově bez 
čp/če – jiné stavbě na pozemcích p.č. 2241/10 a p.č. 2265/2, a pozemek p.č. 2265/2 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 120 m2, vše v k.ú. Přerov, které se převádí z vlastnictví ČR – Hasičského 
záchranného sboru Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem Schweizerova 91, Olomouc,       
do vlastnictví statutárního města Přerova.

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen

508/12/3/2012 Informace o aktuálním vývoji vypořádání majetkoprávních vztahů k 
části nebytových prostor - jinému nebytovému prostoru č. 555/5 v 2. 
NP v budově č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené 
na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. T.G.Masaryka 555/16, 
Přerov) mezi Českou republikou a statutárním městem Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o aktuálním vývoji vypořádání 
majetkoprávních vztahů k části nebytových prostor - jinému nebytovému prostoru č. 555/5 v 2. NP v 
budově č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov 
(nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov) mezi Českou republikou a statutárním městem Přerov.

Diskuse:
Mgr. Grambličková

- mě přišla vize, že získáme do svého vlastnictví tuto budovu na náměstí  naprosto nereálná, 
protože tam je tolik vlastníků a slyšela jsem ve své době představy, kolik by za to patro chtěli 
– to není 5 mil.Kč, to jsou úplně jiné částky

- domnívám se, že bychom měli přes všechny investice, které tam byly, fakt zvážit a 
přestěhovat úřad do svých budov, jsou to zase velké peníze, ale ty nájmy, které tam platíme 
v současné době, jsou velmi nadstandardní a skutečně děkuji za tuto zprávu, ale zkuste se 
zabývat tím, jak docílit toho ať nejsme závislí na jiných institucích ve vztahu k vykonávání 
našich služeb pro občany

p. Zácha, DiS.
- v tomto duchu s panem primátorem spolupracujeme, nicméně spoluobčané jsou zvyklí tam 

chodit, patro je vybavené, jsou tam sítě, jsou tam trezory, pokud by to bylo za rozumných 
podmínek, tak bychom dali návrh zastupitelstvu schválit třeba směnu, ale pokud to bude za 
podmínek, které jsou nám naznačovány, tak je to pro nás vysoce nehospodárné

primátor Ing. Lajtoch



27

- začalo to tím, že se ti spoluvlastníci chovali neseriozně k městu a vůči státu, protože tehdy to 
tam bylo rozděleno ideálně na 6 dílů nebo stát tam měl id. 1/6, pak když musel požádat ostatní 
spoluvlastníky, aby se zřekly svého nároku, tak všichni požádali o odkoupení byť věděli, že 
tam stát vykonává výkon státní správy a tuto agendu

- následně, když se ukončil soudní spor, tak bylo provedeno prohlášení vlastníka, bylo 
rozděleno na nebytové jednotky podle poschodí tato nemovitost

- byli jsme domluveni s Úřadem pro zastupování státu, že nám to převede za znalecký posudek 
a v závěru toho jednání se přihlásil Úřad práce

- až jsme se dohodli s Úřadem práce za směnu B.Němcové 10, tak když to nabízeli při převodu 
jiným státním organizacím na tom území, tak se přihlásil Katastrální úřad

- pokud se nedohodneme, jak teda počítáme, že svoláme schůzku do 14 dní, tak to budeme řešit 
stěhováním do vlastních objektů, ale bude to nákladné

Mgr. Grambličková
- domnívám se, že pro nás bude vždycky nevýhodné, když tam budeme vlastnit 1 nebo 2 patra, 

když těch vlastníků je tam tolik – a chci vidět tu dohodu, že budova potřebuje rekonstrukci 
atd. čili to jsou vize podle mě naprosto nereálné – budoucnost v tomto objektu je pro nás 
velmi nejistá a nežádoucí

primátor Ing. Lajtoch
- pokud by tam vstoupilo město – v současné době využívá 2 poschodí, počítá se, že by se tam 

přestěhoval celý odbor evidenčně správních služeb a OŽÚ a vlastnili jsme to, tak určitě 
můžeme dál pracovat s tou vizí, prostě tu budovu – ten plášť nějak upravit

- současní vlastníci nemají eminentní zájem do toho vstupovat nějak investičně
- p. zastupitel Puchalský nám doplňoval do usnesení při řešení otázky dislokace úřadu – dobře 

si pamatuji, jak upozorňoval, že bychom měli i tuto budovu řešit

Mgr. Puchalský
- byla to vize, která navazovala na úplně jiné souvislosti
- osobně se domnívám, že všechny majetkoprávní kroky, které město činilo od zrušení 

okresních úřadů – činilo špatně, bez jakékoliv rozvahy a důsledek se dostavil
- město dávno nemuselo být na T.G.M. a nést toto břemeno, město nemuselo mít posádkovou 

správu na Čechové ulici, město nemuselo hledat řešení pro Katastrální úřad, pro Úřad práce 
atd.

- ta příčina je 10 let stará – rušení okresních úřadů – tam byla ideální příležitost, jak tyto 
majetkové poměry města upravit a to se nestalo

Hlasování: 25 pro,7 nehlasovalo, 1 nepřítomen

Mgr. Kulíšek
- nyní se vrátíme k projednání materiálu 12/3.2.2

493/12/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 18 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3672, včetně 
pozemku p.č. 3673 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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 18 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2178, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3672      
v k.ú. Přerov (Na odpoledni 2) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 2178, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov, 
pozemku p.č. 3672, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 567 m², pozemku p.č. 3673, ostatní plocha -



28

zeleň o výměře 138 m² oba 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.

Diskuse:
p. Matula – referent odd. investic a technické správy

- u bytové jednotky č. 2178/22 – je to ten byt 4+1 – ti nájemci tu bytovou jednotku vybudovali 
na vlastní náklady a získali nájemní smlouvu na dobu 40-ti let

- cena bytové jednotky, tak jak je předkládána zastupitelům je stanovena ve smyslu vnitřního 
předpisu 25/2007 – je stanovena podle znaleckého posudku, kdy se vypočítává 30% hodnoty 
znaleckého posudku 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen

PŘESTÁVKA: 15.15 – 15.30 hod.

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

509/12/4/2012 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společností 
Teplo Přerov, a. s., Technické služby města Přerova, s. r. o. a Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová

- Finanční výbor doporučuje schválit usnesení předlohy Informace o hospodaření společností 
s majetkovou účastí města

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen

510/12/4/2012 Cestovní náhrady

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. vydává Vnitřní předpis č. ../2012 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům 
Zastupitelstva města Přerova, ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy,

2. určuje , že dle Vnitřního předpisu č. ../2012 Zásady pro poskytování cestovních náhrad 
členům Zastupitelstva města Přerova uvedeného v bodu 1 tphoto usnesení, se bude postupovat 
při poskytování cestovních náhrad členům výborů Zastupitelstva města Přerova.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová

- Finanční výbor doporučil schválit usnesení předlohy Cestovní náhrady

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen
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511/12/4/2012 Změna Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .../12, kterým se mění Vnitřní 
předpis č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů. 
Znění vnitřního předpisu č. .../12 je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2012

Diskuse:
Ing. Pospíšilová

- Finanční výbor doporučil schválit usnesení předlohy Změna Vnitřního předpisu č. 24/07

Hlasování: 32 pro, 1 nepřítomen

512/12/4/2012 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 3/11 z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce z 
Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu č. 3/11 ze dne 27.4.2011 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a manželi M. a Ing. Š., jako dlužníky, jehož předmětem 
bude změna znění čl. III odst. 1, věty první tak, že její stávající text:

„Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku v  pravidelných splátkách splatných vždy  k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000046 a to tak, aby částku 90 000,00 Kč s úrokem 4 %  p.a. uhradili 
nejpozději do 15.5. 2017.“

 se nahrazuje textem:

„Dlužníci se zavazují platit skutečně čerpanou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy  k 15. 
dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000046 a to tak, aby částku 83 063,00 Kč  s  úrokem 4 %  p.a. uhradili 
nejpozději do 15. 5. 2017.“

V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2012

Diskuse:
Ing. Pospíšilová

- Finanční výbor doporučil schválit usnesení této předlohy 

Hlasování: 32 pro, 1 nepřítomen

513/12/4/2012 Novelizace vnitřních předpisů v souvislosti se zrušením příspěvkové 
organizace Domovní správa města Přerova ke dni 30. 6. 2012 a dalšími 
organizačními změnami
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č. ……/2012, kterým se mění 
Vnitřní předpis č. 25/2007 Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 
Sb. ve znění pozdějších předpisů,ve znění vnitřního předpisu č. 13/11 a vnitřního předpisu č. 4/2012 v 
souvislosti se zrušením příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova ve znění dle přílohy č. 
1 důvodové zprávy.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová

- Finanční výbor doporučil schválit usnesení této předlohy 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen

514/12/4/2012 Prominutí pohledávky evidované Domovní správou města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 29 977,00 Kč, tj. 4/5    
z  pohledávky ve výši 37 472,00 Kč za panem J.B., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním  bytu č. 16  v domě č.p. 319 v Přerově 
Velká  Dlážka č.or. 25. Pohledávka statutárního města Přerova na prominutém poplatku z 
prodlení za pozdní platby nájemného činí 8 662,00 Kč a pohledávka Domovní správy města 
Přerova na prominutém poplatku z prodlení za pozdní platby služeb činí 21 315,00 Kč.

2. schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 67 677,00 Kč, tj. 4/5   
z  pohledávky ve výši 84 597,00 Kč za paní M.M., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním  bytu č. 8  v domě č.p. 1457, ulice 
Tovačovská v Přerově. Pohledávka statutárního města Přerova na prominutém poplatku z 
prodlení za pozdní platby nájemného činí 38 626,00 Kč a pohledávka Domovní správy města 
Přerova na prominutém poplatku z prodlení za pozdní platby služeb činí 29 051,00 Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 29.6.2012

Diskuse:
Ing. Pospíšilová

- Finanční výbor doporučil schválit usnesení této předlohy 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen

515/12/4/2012 Pohledávky evidované Domovní správou města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

a) schvaluje upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti a jejich odpis v 
celkové částce 922 929,00 Kč za dlužníky  dle přílohy č. 1A) důvodové zprávy.  Z této částky 
pohledávky statutárního města Přerova činí celkem 400 375,00 Kč, z toho na nájemném 39 
006,00 Kč,  na poplatku z prodlení 356 099,00 Kč, na zaplacených soudních poplatcích 5 
270,00 Kč. Pohledávky Domovní správy města Přerova činí celkem 522 554,00 Kč, z toho 
zálohy na plnění spojené s užíváním bytu 53 058,00 Kč a poplatek z prodlení 469 496,00 Kč.

b) schvaluje upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu neprůkaznosti a jejich odpis v 
celkové částce 31 186,72 Kč za dlužníky dle přílohy č. 1B) důvodové zprávy, z toho 26 
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189,50 Kč činí neoprávněný odběr elektrické energie ze společných prostor domu, 4 997,22 
Kč je úrok z prodlení. Jedná se o  pohledávky Domovní správy města Přerova.

c) schvaluje odpis pohledávek z důvodu promlčení a vzdání se práva k těmto pohledávkám  
v celkové částce 343 287,00 Kč za dlužníky  dle přílohy č. 1C) důvodové zprávy.  Z této 
částky pohledávka  statutárního města Přerova činí celkem 159 013,00 Kč, z toho na 
nájemném 8 559,00 Kč, na poplatku z prodlení 148 470,00 Kč, na zaplacených soudních 
poplatcích 1 984,00 Kč. Pohledávky Domovní správy města Přerova činí celkem 184 
274,00 Kč, z toho zálohy na plnění spojené s užíváním bytu 10 124,00 Kč, poplatek z prodlení 
170 687,00 Kč, vyúčtování služeb 3 463,00 Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 29.6.2012

Diskuse:
Ing. Pospíšilová

- Finanční výbor doporučil schválit usnesení této předlohy 

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen

516/12/4/2012 Rozpočtové opatření č. 7

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

Diskuse:
primátor Ing. Lajtoch

- prosím, abyste si opravili na straně 6 materiálu v příloze č. 1 – vyškrtnout řádky 3,4,5, které se 
týkaly KIS, jelikož dohoda nenastala s IMITem, takže nemůžeme realizovat záměry, které 
byly připravovány, proto vypouštíme toto rozpočtové opatření, s tím, že doplňující informace
podá p. Zácha

p. Zácha, DiS.
- co se týká Městského domu – nedošlo k dohodě s IMITem k 30.6.2012
- jediné, co z toho záměru zůstává je, že do budovy nově zrekonstruovaných šaten se nastěhuje 

KIS a s firmou IMIT jsme dohodnuti, že ukončíme po vzájemné dohodě nájemní vztah 
k 31.12.2012 a vyhlásíme výběrové řízení na provozovatele gastro

- domnívám se, že takto je to transparentnější 

Mgr. Grambličková
- v jednom z nesplněných požadavků je 100 tis. Kč na odchyt holubů
- vím, že odchyt holubů se provádí způsobem, který neodpovídá 21. století – to říkám z důvodu, 

že existuje jiný způsob omezování populace holubů a proto prosím odbor majetku, aby  se tím 
začal zabývat, aby hledal jiné možnosti, protože to, jak se to cpe někam do pytle a pak se to 
nějak likviduje – prostě jsou šetrnější způsoby

Ing. Pospíšilová
- Finanční výbor, který teda schválil rozpočtové opatření a doporučil schválit usnesení předlohy 

tak, jak je navrženo, samozřejmě jsme nevěděli, že s IMITem k té dohodě nedošlo k 30.6., že 
se ten termín prodlužuje

- na Finančním výboru jsem vznesla dotaz, protože vím, že při rekonstrukci Městského domu se 
zase neuvažuje s rozdělením elektroměrů, plynoměrů atd. a chtěla jsem se zeptat, jakým 
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způsobem potom, i když vyhlásíme výběrové řízení na provozovatele gastro, budou energie 
rozúčtovávány?

p. Zácha, DiS.
- to je jeden z těch bodů, kdy to bylo velice komplikované a samozřejmě odbor majetku bude 

pracovat na tom, aby pokud na to budou finanční prostředky, aby tam ty měřiče byly 
namontovány, aby to bylo jasně dáno

Mgr. Netopilová
- zeptala bych se na požadavek Farního sboru Českobratrské církve evangelické – 100 tis.Kč –

čeho se to týká?

Ing. Novotná – vedoucí KP
- na minulém zasedání Zastupitelstva města Přerova byl schvalovaný materiál – záměr na 

poskytnutí této dotace – jedná se o rekonstrukci jejich kostela a dnes se bude projednávat 
druhý záměrový materiál, ale pro Husitskou církev a je to rovněž na rekonstrukci jejich 
kostela

Ing. Čermák – technická
- jeden z těch materiálů je vyčlenění částky na odstranění mostu před cizineckou policií, byl 

bych rád, aby se materiál upravil v tom směru, že se jedná o objekt Na Hrázi 13, cizinecká 
policie tam už 2 roky není

Hlasování o upraveném usnesení primátorem Ing. Lajtochem: 27 pro, 5 se zdrželo, 1 nepřítomen

517/12/4/2012 Rozpočtové opatření č. 8

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová

- Finanční výbor doporučil schválit usnesení této předlohy 

Hlasování: 32 pro, 1 nepřítomen

518/12/4/2012 Rozpočtové opatření č. 8 - dodatek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3421 510  Investiční akce (org. 500200 –
 Dětské hřiště ul. Vaňkova)

5 000,0 - 1 800,0 3 200,0

5512 510  Investiční akce (org. 500254 –
 Pořízení dopravního hasičského vozidla)

0,0 + 1 800,0 1 800,0

3313 510  Investiční akce (org. 500175 –
 ZŠ U tenisu - energetické opatření
 zateplení)

16 652,0 - 3 000,0 13 652,0

2212 510  Investiční akce (org. 500188 –
 Oprava panelové komunikace v ulici
 U Žebračky)

0,0 + 3 000,0 3 000,0
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Diskuse:
Ing. Pospíšilová

- tento materiál byl předložen až na stůl, nemohu říct, že jsem ho úplně prostudovala, nicméně 
jsem ráda, že se na dětském hřišti uspořilo 1 800 tis.Kč, protože když jsem se minule ptala 
proč bude stát 5 mil.Kč, tak mi nebylo odpovězeno a dnes se dozvídám, že se na něm dalo 
ušetřit 1 800 tis.Kč, což kvituji a doufám, že bude postaveno kvalitně

p. Zácha, DiS.
- kdo by chtěl nahlédnout – situačku mám zde – u toho dětského hřiště je to v tom vnitrobloku, 

jsou tam i ty herní prvky, herní prvky pro seniory, už jsem slyšel i na to kritiku, je to 
multifunkční hřiště a jdeme tou cestou aspoň jedno hřiště za rok

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen

519/12/4/2012 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, ve znění Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2012

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje nevydat 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 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.7.2012

Diskuse:
Ing. Pospíšilová

- Finanční výbor opět tento materiál projednal, ale neusnesl se – výsledek hlasování byl 3 pro, 5 
se zdrželo – přiznám se, že nám nebyl dost srozumitelný, nechápali jsme, proč třeba 
nemůžeme pouze konstatovat, že si nepřejeme další výherní hrací automaty a muselo se 
vlastně schválit tento materiál

- „schvaluje nevydat“ bylo pro nás kostrbaté

Hlasování: 27 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen

520/12/4/2012 Obecně závazná vyhláška č. …/2012, o zákazu provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her na celém území města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. se neusneslo schválit Obecně závaznou vyhlášku č. …/2012 o zákazu provozování sázkových 
her,  loterií a jiných podobných her na celém území města v předloženém znění,

2. se neusneslo uložit Radě města uložit příslušným pracovníkům Magistrátu města provedení 
okamžité kontroly výherních hracích přístrojů ve všech hernách na území města Přerova a při 
zjištění, že počet interaktivních videoloterijních terminálů v jednotlivých hernách převyšuje 
počet výherních hracích přístrojů neprodleně požádat Ministerstvo financí o zahájení 
správních řízení o zrušení interaktivních videoloterijních terminálů, které v jednotlivých 
hernách převyšují počet výherních hracích přístrojů.

Diskuse:
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Ing. Posípíšilová
- nejprve za Finanční výbor, který projednal tento materiál s výsledkem hlasování 3 pro, 2 proti, 

3 se zdrželi
- nyní bych chtěla jako jeden z předkladatelů říci, že p. Šlechta neváhal a oslovil starosty měst, 

kde již svou vyhláškou zakázali hazard ve městě a chtěla bych vám ocitovat ne tedy celou 
odpověď starosty města Otrokovice, myslím si, že je to to, co by zde mělo zaznít: Důvody, 
které vedly většinu zastupitelů k přijetí OZV o úplném zákazu provozování některých loterií a 
jiných podobných her na území města jsou nasnadě. Na jedné misce vah jsou rodinné tragédie, 
sebevraždy, zvýšená zločinnost, náklady na léčení závislých lidí, kde je prokazatelně 
společným jmenovatelem závislost na výherních hracích přístrojích a videoloterijních 
terminálech a na straně druhé avizovaná ztráta finančních prostředků z hazardu. Většina 
zastupitelů se rozhodla pro zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 
na celém území našeho města. Pokud je naše rozhodnutí některými hodnoceno jako 
populistické, pak se ptám zda je každé usnesení zastupitelstva, které respektuje přání velké 
většiny občanů našeho města a má podporu rovněž v zastupitelstvu takto vnímáno. O alibismu 
rovněž nemůže být řeč, protože jsme od počátku věděli, že výherní hrací přístroje, které jsou 
povolovány na jeden rok ukončí provoz až po uplynutí této lhůty, nejpozději však 
k 31.12.2012, jiné dokonce ještě později. Argumentaci, že gamblerství neustane, jen se 
přesune do podsvětí, kde se bude kontrolovat ještě hůře, není možné přijmout, poněvadž 
ilegalitu a konspiraci bude podstupovat podstatně méně lidí.

p. Passinger
- já se politicky nepotřebuji zviditelňovat, protože už po čtvrté říkám totéž – já zastupuji občany 

města Přerova a neznám ani jednoho z těch voličů, co mě volili, kdo by měli zájem, aby 
v Přerově byly vůbec nějaké hrací výherní automaty nebo vůbec jakékoliv

- k tomuto se připojím a říkám po čtvrté, že nemám zájem a nemám ani důvod

Mgr. Grambličková
- musím říct, že ta čísla, která zazněla o počtu videoterminálů v Přerově, mě docela vyděsila, 

nevím, jestli jsem dobře rozuměla, že je tam zvyšující se tendence, potom teda nevím, k čemu 
jsou nám potom všechny tyto vyhlášky, když vlastně neregulujeme tímto vůbec nic

- domnívám se, že bychom opravdu měli učinit už nějaký zásadní krok, protože Přerov začíná 
být jako město her a sázek docela vyhlášené

p. Zácha, DiS.
- taky bych byl rád, kdybychom to jednou pro vždy nebo na čas ukončili, doporučuji všem 

zastupitelům, ať přijdou na radnici a podívají se kolik je tam žádostí na přerozdělování 
krvavých peněz

- musíme zaujmout nějaké postavení i tady k tomu – Synotipy a Maxitipy rozesílají samozřejmě 
sportovním klubům, občanským sdružením a veřejně prospěšným společnostem, že už je 
nebudou financovat, že se mají obracet na stát

- dopisy chodí a my se s tím budeme muset v co nejkratší době vypořádat, protože těžko 
předvídat, jak bude financování těchto sdružení pro příští rok

p. Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky
- hlásím se pouze k bodu 2, protože si myslím, že konkrétně takto nemůže zastupitelstvo obce  

ukládat obecnímu úřadu a to ani prostřednictvím rady úkoly přenesené působnosti, protože 
konkrétně kontrolovat můžeme my, jako orgán pouze povolení k provozování loterie, které 
jsme vydali, tzn. ne VOT

Mgr. Grambličková
- promiň Michale, ale to přece není argument, že kluby nebudou mít finanční prostředky, 

jestliže tady přestaneme provozovat tyto sázkové hry, s tím nejsem ochotna se vyrovnat, ale 
prosila bych, pokud je stanovisko odboru ekonomiky takové, jaké zde zaznělo z pozice paní 
Sedláčkové, abychom tedy aspoň hlasovali samostatně o jednotlivých bodech
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Mgr. Puchalský
- chtěl bych jen poznamenat, že není žádná příčinná souvislost mezi počtem přístrojů a 

videoterminálů na území města a výší přerozdělovaných peněz pro město Přerov
- tam platí princip velikosti obce a hlavy tzn. počet lidí, takže město Přerov si vždycky dosáhne 

na tzv. „čisté peníze“
- otázka je, zda bychom se dokázali obejít bez hazardních peněz, já myslím, že ano, méně 

bychom utratili a byli bychom nuceni se chovat efektivně a šetrně
- pokud jde o tu námitku paní Sedláčkové – nemohu ji přijmout – metodika Ministerstva financí 

jasně říká, že obce mají povinnost kontrolovat hrací přístroje a při zjištění, že počet aktivních 
terminálů v jednotlivých hernách převyšuje počet výher, jsou povinni žádat Ministerstvo 
financí o zahájení správního řízení

- chovejme se jako kvalifikovaný a odpovědný úřad takto

p. Zácha
- já samozřejmě chápu, Eli, že je to argument neargument, nicméně já bych byl rád, kdyby 

poslanecká sněmovna – prostě ať se k tomu vyjádří páni poslanci, ať se k hazardu postaví,  
jestli zakázat na celém území ČR nebo udělat kasina nebo takové místa v Praze, Brně, Ostravě

- já nevím, ale byl bych rád, kdyby to šlo od vrchu, tady to jde zase od spodu – ať přijde 
poslanec s nějakým návrhem, jak zatočit s hazardem v celé ČR

- už jsem to říkal posledně – my to zakážeme v Přerově, těžko předvídat, jestli si to otevře 
starosta v Prosenicích

Mgr. Puchalský - technická
- chtěl jsem jen poučit pana Záchu, že zákon o hrách nám umožňuje obcím podle příslušných 

ustanovení vydat předpis, který zakazuje, tak ať se k tomu postaví na území města pan Zácha 
čelem, ať ji spoluzakazuje, ať hlasuje pro zákaz, ať se neobrací na centrum

- zákon zní jasně využít nástroj, který máme a ten máme

Mgr. Kulíšek
- myslím si, že pan Zácha má pravdu – nechť se rozhodne celostátně, nechť na celém území 

jsou zakázané hazardní hry a já budu první, kdo pro to zvedne ruku, ale vy tady říkáte něco o 
nárůstu videoterminálů a dalších těch automatů, ale to zase klamete veřejnost – nepřibylo 
heren, heren ubylo a za těmi dveřmi jestli je 10 nebo 5 automatů je úplně jedno – heren prostě 
ubylo na území města Přerova

Hlasování o návrhu Mgr. Grambličkové – hlasovat o každém bodu zvlášť: 9 pro, 6 se zdrželo, 17 
nehlasovalo, 1 nepřítomen - NEPROŠLO

Hlasování o předloženém materiálu: 13 pro, 3 se zdrželi, 16 nehlasovalo, 1 nepřítomen -
NEPROŠLO

4.12/12/4/2012 Stanovení dalšího postupu ve věci dlužníka V.S.

Zastupitelstvo města Přerova po projednán neschvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerov, jako 
věřitelem a paní V.S., jako dlužníkem, o splátkách pohledávky ve výši 15.819,30 Kč s příslušenstvím se 
lhůtou splatnosti 30 měsíců ode dne uzavření dohody za neuhrazené náklady pohřbu.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová

- Finanční výbor tento materiál projednal a všichni přítomní se zdrželi
- sama za sebe řeknu, že nám tam chybělo hodně věcí k vyjasnění – jestli někdo ví, jak vypadá 

ta finanční situace paní S. – píše, že je bezdomovec, jestli víme, kde vůbec bydlí, co splácí, 
jaký má důchod, jestli má vůbec nějaké přístřeší a v podstatě tam padl názor, že když jsme 
promíjeli pohledávky v minulém materiálu, tak jestli by to nestálo za zvážení



36

Mgr. Grambličková
- domnívám se, že by bylo dobré nějaké šetření provést nebo stanovisko odboru sociálních věcí, 

protože jestli někdo po tři roky není schopen zaplatit 15 tis.Kč – tak tam musí být buď 
závažná sociální příčina, nebo je to nějaká liknavost, pohodlnost, tak k tomu se musíme
postavit jinak, ale to z toho materiálu nevyplývá

Mgr. Hrubá – vedoucí oddělení právního
- snažili jsem se ještě dodatečně prověřit finanční situaci paní S. v mezích našich možností –

např. dotaz na výši důchodu na Správě sociálního zabezpečení  nám samozřejmě bez souhlasu 
paní S. nebylo odpovězeno, nicméně dotazem na Obecním úřadě v Brodku jsme zjistili, že 
paní není bezdomovec, má trvalý pobyt na adrese ..., což je obecní byt v Brodku, v současné 
době bydlí u syna na ulici Havlíčkova – pobírá tedy důchod, žádné jiné nemovitosti nevlastní 
– vůči městu Brodek měla paní S. nějaké dluhy, které neuhradila až exekučně

- chtěla bych upozornit na to, že je to již 3 žádost paní S. v této věci, 2x jsme jí vyhověli, nyní 
již podle mého názoru pro to není prostor a mělo by se již přistoupit k exekučnímu vymáhání 
dluhu

Mgr. Netopilová
- za paní S. jsem se vydala, mluvila jsem s ní osobně, našla jsem jí, nikoliv v ulici Tovární, kde 

bydlí už někdo jiný, ale v té druhé ulici, kde tedy bydlí se svým synem a snachou
- paní S. mi říkala, že musí dlouhodobě splácet dluhy za svého zemřelého manžela, proto se 

ocitla v těchto potížích
- samozřejmě nikterak nechci omlouvat cokoliv, ale přesto chci zkusit podat protinávrh –

prominout tuto pohledávku a nebo dát tedy možnost splácet – včera, když jsem tam byla, 
tvrdila mi, že od června je schopna splácet, samozřejmě nemůžu vědět, zda je to pravda či 
nikoliv

- takže buď protinávrh – prominout – tady jsme už byli několikrát velkorysí nebo respektive se 
tu rozdávali peníze na jiné věci a nebo dát ještě možnost

primátor Ing. Lajtoch
- protože jsou tyto informace pro mě nové, materiál stahuji a bude předložen na zářijovém 

zasedání

Materiál byl stažen.

521/12/4/2012 Žádost o poskytnutí finanční dotace - Náboženská obec Církve 
československé husitské

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 100.000,--
Kč Náboženské obci Církve československé husitské, Havlíčkova 1821/11, Přerov I-Město, 750 02  
Přerov, IČ: 64989143, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s realizací opravy kostela                 
v Havlíčkově ulici v Přerově (střecha, štít, omítka).

Diskuse:
Ing. Pospíšilová

- Finanční výbor opět projednával tento materiál a schvaluje záměr na poskytnutí dotace
- je tady napsáno, že zde bude přiložena nějaká žádost k materiálu, ale já ji nemám

Mgr. Kulíšek
- v elektronické podobě přílohu máme, nevím proč ji nemáte v písemné podobě

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen
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522/12/4/2012 Poskytnutí příspěvků - "Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR", 
Konfederace politických vězňů České republiky, Moravskoslezský svaz 
Vojenských táborů nucených prací - Pomocné technické prapory, 
Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2012 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem "Vojenské sdružení 
rehabilitovaných AČR", IČ: 49279319, se sídlem Praha 8, Křižíkova 12/20, na zajištění aktivit 
Územní rady Vojenského sdružení rehabilitovaných Přerov, včetně následující úpravy 
rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6409  Ostatní činnosti j. n.
 (zastupitelstvo)

50,0 - 5,0 45,0

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 5,0 5,0

2. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2012 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Konfederace politických vězňů 
České republiky, IČ: 00417581, se sídlem Praha 2, Škrétova 6, na zajištění aktivit 
Konfederace politických vězňů České republiky, Pobočka č. 51., Přerov, včetně následující 
úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6409  Ostatní činnosti j. n.
 (zastupitelstvo)

45,0 * - 5,0 40,0

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 5,0 * + 5,0 10,0
 * počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu

3. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2012 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Moravskoslezský svaz 
Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory o.s., IČ: 00546011, se sídlem 
Brno, Hybešova 71, na zajištění aktivit Územní organizace Svazu PTP ČR Přerov, včetně 
následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6409  Ostatní činnosti j. n.
 (zastupitelstvo)

40,0 * - 5,0 35,0

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 10,0 * + 5,0 15,0
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 * počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu

4. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2012 ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Český svaz bojovníků za svobodu, 
o.s., IČ: 00442755, se sídlem Praha 2, Legerova 22, na zajištění aktivit Obvodního výboru 
Českého svazu bojovníků za svobodu Přerov, včetně následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6409  Ostatní činnosti j. n.
 (zastupitelstvo)

35,0 * - 5,0 30,0

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 15,0 * + 5,0 20,0
 * počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu

Diskuse:
p. Passinger

- navrhuji, aby se o každém bodu hlasovalo samostatně a u bodu, kde je podepsaný p. Přeslička, 
tak doporučuji neschválit, protože tam je dodatečně zase vyúčtování a vím, jaké máme 
zkušenosti s touto organizací – už několikrát jsme tady vymáhali peníze a myslím si, abychom 
dávali peníze na úklid a místnost kanceláře, to by taky mohl přijít TOP 09, že potřebuje na 
úklid kanceláří, ODS to nepotřebuje, to je jeden z největších sponzorů v republice, no ale 
KSČM by to taky potřebovala a to bychom se dostali do nějakých těch střetů a myslím si, že 
zrovna této politické organizaci ty peníze nepatří – těch 5 tis.Kč – to je na uklizečku nebo 
samostatně si to můžou uklidit taky

Ing. Pospíšilová
- Finanční výbor se u tohoto materiálu neusnesl – výsledek hlasování je: 3 pro, 3 proti, 2 se 

zdrželi
- za sebe bych chtěla připomenout stanovisko odboru ekonomiky, který říká, že v rozpočtu 

statutárního města Přerova na rok 2012 je schválena na poskytnutí mimořádných dotací 
zastupitelstvem částka ve výši 50 tis.Kč, tyto zdroje nebyly rozděleny z důvodu, aby 
v průběhu roku 2012 byla zachována zastupitelstvu možnost poskytnout dotaci v případě 
mimořádného úspěchu zejména např.mladým sportovcům při účasti na mistrovství světa či 
republiky. Poskytnutí výše uvedených dotací tyto zdroje výrazně omezit – to je jedna věc

- druhá věc – v důvodové zprávě je uvedeno, že v r.2011, pokud se dívám, všechny 4 dostali 
tuto částku – pak je tam u toho čtvrtého bodu, což je Obvodní výbor Českého svazu bojovníků 
za svobodu Přerov řečeno, že odmítli z důvodu podílu na financování ve výši 30% dotaci

- zeptám se – v příloze jsou uvedeny vzory v té smlouvě o poskytnutí dotace a když se podíváte 
na článek 3 bod 2, tak je tam napsáno, že příjemce se zavazuje podílet se na financování 
celkových nákladů činnosti atd. ve výši % a v podstatě, když toto nedodrží, tak je to 
v sankčním ujednání v článku 4 bod 2, že pokud nesplní tuto povinnost, tak je povinen provést 
odvod za porušení rozpočtové kázně

- tak se ptám – když v podstatě tyto peníze schválíme a oni odmítají spolufinancování není to 
v rozporu?

Ing. Novotná – vedoucí Kanceláře primátora
- oni v loňském roce vůbec nepodepsali smlouvu, takže tam nedošlo k převodu finančních 

prostředků ani k podpisu té smlouvy, takže tam nebyl důvod žádnou sankci vyměřovat
- pakliže budou chtít podepsat smlouvu a budou ji čerpat, tak pochopitelně je nezbytně nutné, 

aby tam byla ta 30% předepsaná finanční spoluúčast z jiných zdrojů, to nemusí být nutně 
jejich vlastní zdroje, třeba nějaký sponzorský dar atd., ale prostě musí tam být finanční 
spoluúčast ve výši 30% nad rámec částky, kterou získají od města Přerova
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Hlasování o návrhu p. Passingera – hlasovat samostatně o každém bodu: 17 pro, 10 se zdrželo, 5 
nehlasovalo, 1 nepřítomen – NEPROŠLO

Hlasování o předloženém materiálu: 21 pro, 6 proti, 5 se zdrželo, 1 nepřítomen

523/12/4/2012 Poskytnutí dotace - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL - záměr

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr na poskytnutí dotace Smíšenému 
pěveckému sboru VOKÁL, tř. 17. listopadu 2, 750 02  Přerov, IČ: 63701201, ve výši 30.000,-- Kč
10.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na festivale v polském Krakově.

Diskuse:
primátor Ing. Lajtoch

- zde navrhujeme Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí záměru dotace Smíšenému 
pěveckému sboru VOKÁL částku ve výši 10.000,-Kč – takto doporučuje Rada města, materiál 
byl připraven dříve než zasedala rada – 10.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s 
účastí na festivale v polském Krakově

- takže v usnesení má být částka 10.000,- Kč tak, jak se usnesla rada

Ing. Pospíšilová
- Finanční výbor již projednával částku 10.000,-Kč, tak jak je nyní upraveno a doporučil

schválit usnesení předlohy

Hlasování: 27 pro, 2 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen

524/12/4/2012 Poskytnutí dotace - Obec Troubky - záměr

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr na poskytnutí dotace Gymnáziu Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov, IČ 
00842966, ve výši 10.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s výměnným pobytem 
studentů v rámci spolupráce se školou v partnerském městě Cuijk,

2. schvaluje záměr na poskytnutí dotace obci Troubky se sídlem Dědina 286/29, 751 02 
Troubky, IČ 00302104, ve výši 5.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na realizaci Gala 
večeru v poutním chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou při příležitosti 
připomenutí 15. výročí povodní z roku 1997.

Diskuse:
Primátor Ing. Lajtoch

- zde je předkládán zastupitelstvu schválit záměr poskytnutí dotace Gymnáziu Jakuba Škody, 
ale statutární zástupce žádá předkladatele o stažení tohoto materiálu – paní Ticháčková, 
zástupce ředitele

Ing. Pospíšilová
- Finanční výbor asi předpokládal tuto situaci nebo nevím, jak si to vysvětlit, protože my jsme 

také hlasovali o těchto materiálech zvlášť
- naopak o materiálu 1, který byl stažen z jednání jsme se shodli a doporučili schválit záměr na 

poskytnutí dotace, druhý bod jsme projednali – výsledek hlasování: 3 proti, 5 se zdrželo

Hlasování o bodu 2:20 pro, 6 proti, 2 se zdrželi, 4 nehlasovali, 1 nepřítomen
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525/12/4/2012 Žádost o dotaci na Mistrovství světa ve Francii

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Hollywood Stars Crew o.s., IČ: 22849734, se 
sídlem Přerov, Ztracená 20, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství 
světa ve Francii,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

110  Grantový program v oblasti kultury 330,0 - 5,0 325,0

3319 110  Ostatní zájmová činnost a rekreace 20,0 * + 5,0 25,0
 * počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:
Ing. Pospíšilová

- i ten materiál byl projednán Finančním výborem, nebyl schválen: 1 pro, 3 proti, 4 se zdrželi

Hlasování: 21 pro, 2 proti, 5 se zdrželo, 4 nehlasovali, 1 nepřítomen

PŘESTÁVKA: 16.20 – 16.30 hodin

ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

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

526/12/5/2012 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury

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. 40.175,- Kč manželům ing. L.K. a H.K.  na vybudování 
čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 723/13 v k.ú. Kozlovice u Přerova pro novostavbu 
rodinného domu v ulici Květná.

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 20.7.2012

Diskuse:
Ing. Pospíšilová

- tento materiál i ten následující nebyly projednány Finančním výborem
- chtěla bych se zeptat, protože v tom druhém materiálu jde o podstatně větší peníze – kdo a na 

základě čeho přiděluje projednávané materiály Finančnímu výboru?
- máme tam projednávané materiály v částkách 5000,-Kč a tady přitom jde o částku 11 mil.Kč a 

to se k nám nedostane
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Primátor Ing. Lajtoch
- materiál 5.2 byl určitě projednáván – tam bylo právě, že jsme schválili rozdělení plánovaných

finančních prostředků s tím, že na dalším zastupitelstvu bude konkretizováno, na které 
žadatele se rozdělí – připravil to odbor rozvoje v gesci pana náměstka, zastupitelstvo tedy už 
jednou schválilo úpravu rozpočtu

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen

527/12/5/2012 1. Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury                                                                                                                                                                        
2. Bezúplatný převod nemovitých a movitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury 
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Přerovem a:

a) společností BYT STUDIO, a.s., se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 1592/13, PSČ 586 01, IČ 
25345524 v celkové výši max. 2 000 000,- Kč na výstavbu technické infrastruktury (stavby 
komunikace a zpevněné plochy, kanalizace,  veřejné osvětlení,  vodovod, přeložka VN, rozvody NN) 
v lokalitě „Záhumenky“ v Přerově X – Popovicích

b) společností ROGIN Zero s.r.o., se sídlem Přerov, Velká Dlážka 336/2, 750 02, IČ 28618416 
v celkové výši max. 1 462 500,- Kč na výstavbu technické infrastruktury (stavby komunikace, dešťové 
kanalizace, STL plynovodu, veřejného osvětlení, splaškové kanalizace, vodovodu) v Přerově XI –
Vinarech

c) J.S. v celkové výši max. 1 950 000,- Kč na výstavbu technické infrastruktury (zpevněné plochy, 
vodovod, veřejné osvětlení, kanalizace splašková, plynovod, veřejné osvětlení, kanalizace dešťová)  
v Přerově VI – Újezdci

d) M.B. a Ing.Mgr. R.B. v celkové výši max. 975 000,- Kč na výstavbu technické infrastruktury 
(stavby komunikace a zpevněné plochy, vodovodu, kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, veřejné 
osvětlení, plynovod) v Přerově VII – Čekyni

e) společností AVČ s.r.o. se sídlem Přerov I – Město, Wilsonova 12, PSČ 750 02, IČ 25848984 dotace 
v celkové výši max. 2 112 500,- Kč na výstavbu technické infrastruktury ( komunikace a zpevněné 
plochy, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, plynovod) v ulici Hostýnská v Přerově

f) společností Nemo – Development s.r.o., IČ 26818281, Pivovarská 89/1, Přerov v celkové výši max.         
2 600 000,- Kč na výstavbu technické infrastruktury (stavby komunikace a zpevněné plochy, dešťové 
kanalizace,  plynovodu, veřejného osvětlení, splaškové kanalizace, vodovodu) v lokalitě Obytný park 
– Přerovské zahrady v k.ú. Přerov. Smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena za podmínky převodu 
pozemku p.č. 2580/9 v k.ú. Přerov do vlastnictví firmy Nemo – Development s.r.o., IČ 26818281a 
splnění podmínek programu

2. schvaluje

a) bezúplatný převod 

1. částí pozemku p.č. 46/1, o výměře cca 3420 m2, v k.ú. Popovice u Přerova dotčených budoucí 
stavbou pozemní komunikace, chodníků, zpevněných ploch a veřejné zeleně v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 1
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2. pozemní komunikace, chodníků, zpevněných ploch a veřejné zeleně, které budou zřízeny  na 
částech pozemků p.č. 46/1 a p.č. 156 vše v k.ú. Popovice u Přerova v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 1 

3. dešťové kanalizace, která bude zřízena na pozemcích p.č. 46/1, p.č. 156  a p.č. 167 vše v k.ú. 
Popovice u Přerova, včetně výústního objektu do Vinarského potoka na p.č. 194 v k.ú. 
Popovice u Přerova, v délce cca 330 m,  v rozsahu dle dokumentace viz příloha 1, 

4. veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení,  které bude zřízeno na pozemku p.č. 46/1 
v k.ú. Popovice u Přerova, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 1, 

z vlastnictví společnosti BYT STUDIO, a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 1592/13, 586 01 Jihlava, 
IČ 25345524 do vlastnictví statutárního  města Přerova. 
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3,4, za podmínky zřízení věcného 
břemene práva přístupu a příjezdu za účelem umístění a provozování části dešťové kanalizace, která 
nebude umístěna na pozemku (jeho části), který je převáděn dle bodu 1, nebo je ke dni převodu ve 
vlastnictví statutárního města Přerova a to k tíži pozemku dotčeného touto částí dešťové kanalizace ve 
prospěch pozemku převáděného dle bodu 1.
Budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému geometrický plán s vyznačením převáděných částí 
pozemku p.č. 46/1 v k.ú. Popovice u Přerova (v rozsahu dle bodu 1.) Budoucí dárce uhradí náklady 
spojené s vypracováním geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy o bezúplatném 
převodu do katastru nemovitostí

b) bezúplatný převod 

1. částí pozemku p.č. 102/46, orná půda,  v k.ú. Popovice u Přerova, dle geometrického plánu č. 
106-115/2011 pozemek označený p.č. 102/46 o výměře 587 m2 a pozemek označený p.č. 
102/56 o výměře 343 m2, v rozsahu viz příloha 2a

2. pozemní  komunikace na části pozemku p.č. 102/46, dle geometrického plánu č. 106-115/2011 
pozemek p.č. 102/46 o výměře 587 m2 v k.ú. Popovice u Přerova – v pořizovací hodnotě 
1.646.458,- Kč, v rozsahu viz příloha 2a

3. dešťové kanalizace v délce 90 m na pozemku p.č. 102/46 a p.č. 171 oba v k.ú. Popovice u 
Přerova, včetně výústního objektu dešťové kanalizace do Vinarského potoka – v pořizovací 
hodnotě 335.600,- Kč, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 2b

4. veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení,  na pozemcích p.č. 102/14, p.č. 102/17, p.č. 
102/49 a na pozemku p.č. 102/56 vše v k.ú. Popovice u Přerova – v pořizovací hodnotě 
143.873,- Kč, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 2c, za podmínky zřízení věcného 
břemene práva přístupu a příjezdu za účelem umístění a provozování části veřejného osvětlení, 
včetně kabelového vedení, které není umístěno na pozemku (jeho části), který je převáděn dle 
bodu 1, a není ve vlastnictví statutárního města Přerova a to k tíži pozemku dotčeného částí 
veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení, ve prospěch pozemku převáděného dle bodu 1.

Z vlastnictví společnosti ROGIN Zero, s.r.o., se sídlem Velká Dlážka 336/2, 750 02 Přerov, IČ 
28618416 do vlastnictví statutárního města Přerova.

c) bezúplatný převod 

1. částí pozemku p.č. 1247, o výměře cca 1418 m2, v k.ú. Újezdec  u Přerova dotčených budoucí 
stavbou pozemní komunikace,  zpevněných ploch a veřejné zeleně, v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 3
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2. pozemní  komunikace, zpevněných ploch a veřejné zeleně, které budou zřízeny na částech 
pozemků p.č. 1247, p.č. 1235, p.č. 411, p.č. 312/1, p.č. 312/12, p.č. 1249 a p.č. 312/9 vše 
v k.ú. Újezdec u Přerova, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 3

3. dešťové kanalizace, která bude zřízena  na pozemcích p.č. 1247, p.č. 1235, p.č. 312/1, p.č. 
1249, p.č. 312/9 a p.č. 1259  vše v k.ú. Újezdec u Přerova, v rozsahu dle dokumentace viz 
příloha 3

4. veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení, které bude zřízeno na pozemcích p.č. 313/3, 
p.č. 313/12, p.č. 411, p.č. 1235, p.č. 1247, p.č. 1249, p.č. 312/9 a p.č. 1259  vše v k.ú. Újezdec 
u Přerova, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 3,

z vlastnictví pana J.S.  do vlastnictví statutárního  města Přerova. 
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3,4, za podmínky zřízení věcného 
břemene práva přístupu a příjezdu za účelem umístění a provozování části veřejného osvětlení, včetně 
kabelového vedení, které není umístěno na pozemku (jeho části), který je převáděn dle bodu 1, a není 
ve vlastnictví statutárního města Přerova a to k tíži pozemku dotčeného částí veřejného osvětlení, 
včetně kabelového vedení, ve prospěch pozemku převáděného dle bodu 1.
Budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému geometrický plán s vyznačením převáděných částí 
pozemku p.č. 1247 v k.ú. Újezdec u Přerova (v rozsahu dle bodu 1.) Budoucí dárce uhradí náklady 
spojené s vypracováním geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy o bezúplatném 
převodu do katastru nemovitostí

d) bezúplatný převod 

1. části pozemku p.č. 1219, o výměře cca 1100 m2, v k.ú. Čekyně dotčené budoucí stavbou 
pozemní komunikace,  zpevněných ploch a veřejné zeleně v rozsahu dle dokumentace viz 
příloha 4

2. pozemní  komunikace, zpevněných ploch a veřejné zeleně, které budou zřízeny na částech 
pozemků p.č. 1219, p.č. 1217/2 v k.ú. Čekyně  v rozsahu dle dokumentace viz příloha 4

3. dešťové kanalizace, která bude zřízena na pozemcích p.č. 1219, 1216 oba v k.ú. Čekyně a na 
pozemku p.č. 898 v k.ú. Žeravice včetně výústního objektu do Olešnice, v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 4

3. veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení, které bude zřízeno  na pozemcích p.č. 1334, 
p.č. 1323 oba v k.ú. Žeravice a na pozemcích p.č. 1219 v k.ú. Čekyně, v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 4

ze spoluvlastnictví M.B.k id ½ a Ing.Mgr. R.B. k id ½ do vlastnictví statutárního města Přerova.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3,4, za podmínky zřízení věcného 
břemene práva přístupu a příjezdu za účelem umístění a provozování části dešťové kanalizace, která 
nebude umístěna na pozemku (jeho části), který je převáděn dle bodu 1, nebo je ke dni převodu ve 
vlastnictví statutárního města Přerova a to k tíži pozemku dotčeného touto částí dešťové kanalizace ve 
prospěch pozemku převáděného dle bodu 1.
Budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému geometrický plán s vyznačením převáděné části 
pozemku p.č. 1219 v k.ú. Čekyně (v rozsahu dle bodu 1.) Budoucí dárce uhradí náklady spojené 
s vypracováním geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy o bezúplatném převodu do 
katastru nemovitostí
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5. části p.č. 1217/2 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Čekyně dotčené budoucí stavbou pozemní komunikace,  
zpevněných ploch a veřejné zeleně v rozsahu dle dokumentace viz příloha 4

z vlastnictví Martiny Bartlové, bytem nábř. Protifašistických bojovníků 3119/8, 750 02  Přerov do 
vlastnictví statutárního města Přerova.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3,4. Budoucí dárce předloží budoucímu 
obdarovanému geometrický plán s vyznačením převáděné části pozemku p.č. 1217/2 v k.ú. Čekyně (v 
rozsahu dle bodu 5.) Budoucí dárce uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a  
správní poplatek za vklad smlouvy o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí

e) bezúplatný převod

1. částí pozemku p.č. 5466/31, o výměře cca 1229 m2, v k.ú. Přerov dotčených budoucí stavbou 
pozemní komunikace, chodníků,  zpevněných ploch a veřejné zeleně, v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 5

2. pozemní  komunikace, chodníků, zpevněných ploch a veřejné zeleně, které budou zřízeny na 
částech pozemků p.č. 5466/31, p.č. 5466/275, p.č. 5371/2 v k.ú. Přerov, v rozsahu dle 
dokumentace viz příloha 5,

3. veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení, které bude zřízeno na pozemcích p.č. 5455/1, 
p.č. 5371/3 a p.č. 5466/31 vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 5

z vlastnictví společnosti AVČ s.r.o. se sídlem, Wilsonova 12, 750 02 Přerov, IČ 25848984 do 
vlastnictví statutárního města Přerova
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3 za podmínky zřízení věcného 
břemene práva zřídit a provozovat pozemní komunikaci – obratiště, která nebude umístěna na 
pozemku (jeho části), která je převáděna dle bodu 1, nebo je ke dni převodu ve vlastnictví statutárního 
města Přerova a to k tíži pozemku dotčeného touto částí komunikace ve prospěch pozemku 
převáděného dle bodu 1.
 Budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému geometrický plán s vyznačením převáděných částí 
pozemku p.č. 5466/31 v k.ú. Přerov (v rozsahu dle bodu 1.) Budoucí dárce uhradí náklady spojené 
s vypracováním geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy o bezúplatném převodu do 
katastru nemovitostí

f) bezúplatný převod 

1. částí pozemku p.č. 2580/9, o výměře cca 2314 m2, v k.ú. Přerov dotčených budoucí stavbou 
pozemní komunikace,  zpevněných ploch a veřejné zeleně v rozsahu dle dokumentace viz 
příloha 6 ze spoluvlastnictví Dagmar Hlasové, bytem Praha 6-Bubeneč, Terronská 947/49 k id 
½ a Ing. Miloslava Ječného, bytem Valdice, Zahradní 62, k id ½. 

2. pozemní  komunikace, zpevněných ploch a veřejné zeleně, které budou zřízeny na částech 
pozemků p.č. 2580/5 a p.č. 2580/9 oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 6

3. dešťové kanalizace, která bude zřízena na pozemcích p.č. 2580/9 a p.č. 2580/5 oba  v k.ú. 
Přerov, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 6

4. veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení, které bude zřízeno  na pozemku p.č. 2580/9 
v k.ú. Přerov, v rozsahu dle dokumentace viz příloha 6 

ze spoluvlastnictví Nemo – Development s.r.o., Pivovarská 89/1, 750 02 Přerov, IČ 26818281, do 
vlastnictví statutárního města Přerova.



45

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3,4, po doručení geometrického plánu 
s vyznačením převáděných částí pozemku p.č. 2580/9 v k.ú.  Přerov (v rozsahu dle bodu 1.) 
budoucímu obdarovanému. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a  správní poplatek 
za vklad smlouvy o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí nebude hradit statutární město 
Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2012

Diskuse:
Mgr. Puchalský

- chtěl bych se zeptat pana náměstka, jestli se ho to c) schované pod Jakubem Smékalem týká 
osobně

Mgr. Kulíšek
- před hlasováním bych oznámil, že jsem jeden z těch 75, kteří se napojí na jednu z těch 

infrastruktur při výstavbě domu, nebudu tudíž hlasovat

Mgr. Grambličková
- mám dotaz, protože ta částka je skutečně vysoká, i když pořád je tam limit 200 tis.Kč na dům 

a to si myslím, že je odůvodnitelné, ale mám dotaz k ošetření v případných smlouvách
- je tam třeba v tabulce napsáno: počet domů, které mohou být napojeny – tam to mohou tzn. 

mě jde víceméně o to, že my třeba poskytneme dotaci na 6 rodinných domů a z důvodu 
jakýchkoliv subjektivních či objektivních okolností příslušný podnikatelský subjekt postaví ty 
domy 2 – jak toto bude město řešit ? Jestli se bude vracet dotační titul, nebo jestli je to nějak 
jinak ošetřeno? O toto mi jde, protože ta částka je vysoká a měli bychom si fakt pohlídat, aby 
nám ty prostředky neutekly někam do luftu

Mgr. Kulíšek
- v Programu podpory infrastruktury je jasně napsáno, že je možno získat až 50% na 

vybudování infrastruktury, maximálně však 200 tis.Kč
- v případech těchto území to nedosahuje ani částky 170 tis.Kč, tzn. je to poníženo všechno od 

toho maxima, co lze dostat a samozřejmě se to proplácí až na základě předložených faktur a 
prokázání toho, že byly zrealizovány sítě

Mgr. Grambličková – technická
- nebylo mi to úplně přesně zodpovězeno – nejde o ty sítě, ale aby tam byly ty domy napojeny

Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje
- rozumím tomu, co zde říkala paní Mgr. Grambličková, jde o to, že se může stát, že těch domů 

může být opravdu méně, ale v podstatě ty dimenze těch sítí, komunikační plochy a území, 
které jsou připraveny na vybudování infrastruktury

- máme třeba příklady, kdy toto území zkupuje jeden investor, ale musí ty sítě udat pro veškeré 
napojení těch případných dalších objektu, takže musí na to dimenzovat kanalizaci, sítě a další 
infrastrukturu

Mgr. Puchalský
- jsem tou diskusí zmaten, mnoho věcí mě to zatemnilo, místo aby mi to vyjasnilo – je to 

budování infrastruktury pro 75 RD v oblasti Újezdec a na tu obsluhu stačí 1 950 tis.Kč?
- položil jsem si jen řečnickou otázku, protože to má obsluhovat 10 nebo 12 rodinných domků 

v té oblasti
- samozřejmě zajímá mě, jestli je tam i příjezdová komunikace, protože jsem se na tom místě 

byl podívat minulý týden na kole – to je těžké staveniště, jaká tam bude příjezdová 
komunikace, kolik to bude stát?
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- tady v tom je napsáno jenom zpevněné plochy, vodovod, veřejné osvětlení, kanalizace 
splašková, plynovod, kanalizace dešťová a co komunikace?

Mgr. Kulíšek
- ono je to vysvětleno v tom materiálu, ono se to asi chce podat trošku jinak
- 75 domů - ve všech lokalitách, o kterých jsem mluvil, bude celkem vystaveno 75 domů a ty 

podporujeme
- co se týká Újezdce a to ten vám asi jde, tak ta dotace je na dešťovou vodu,na splaškový odpad, 

je na plynofikaci, je na vodu, ale ,prosím vás, ta infrastruktura včetně příjezdové komunikace 
bude stát kolem 6 mil.Kč a samozřejmě stavebníci si musí vše ostatní uhradit ze svého

- město podporuje částkou 170 tis.Kč na jeden dům

p. Zácha, DiS.
- je tam firma, u které jsem nikdy nebyl zaměstnán, ale nezastírám, že je znám
- v době, která panuje dnes nejen tady se raději zdržím hlasování, protože bych možná mohl být 

napaden ze střetu zájmů
- co se týká tohoto materiálu – bylo to i v investiční komisi, nesplňuje se ani těch 200 tis.Kč na 

dům a na dotaz pana Puchalského – když je tam prostě infrastruktura třeba za 18 mil.Kč, tak 
oni dostanou maximálně 200 tis.Kč na domek a zbytek si musí dobudovat z vlastních nákladů

Mgr. Grambličková
- já jsem ale opravdu pochopila, že se může stát, že z 19 domů bude třeba vybudováno jen 10 

domů, fakt to může nastat
- proto mě jde o to, aby to bylo nějak smluvně ošetřeno, protože k čemu nám to je, když tam 

bude kanalizace dimenzovaná na 19 domů a už se to třeba nikdy nezrealizuje, bude nás to stát 
velké částky, takže mě jde o to smluvní ošetření, aby se musela popřípadě část těch dotací 
vrátit – o nic jiného mi nejde

Mgr. Kulíšek
- dotace je na dům, ale pokud v té lokalitě má vzniknout např. těch 19 domků, tak musí ty sítě 

vybudovat pro těch 19 domků

Ing. arch.Petroš
- k celé této záležitosti jsem prvně chtěl vystoupit s tím, že jsem podjatý nebo že jsem ve střetu 

zájmů,co se týká pana Smékala, neboť jsem pro něj zařizoval územně stavební řízení, ale 
vzhledem k tomu, že tam je více těch žádostí, tak pro tento bod budu hlasovat

p. Kohout – občan města Přerova
- chtěl jsem se zeptat – pan Zácha vykopával tento projekt jako podporu pro mladé – jestli 

existují nějaké průzkumy, kolik skutečně mladých rodin bude příjemcem této dotace? A jestli 
by mi to bylo možno dodat písemně?

p. Zácha, DiS.
- jsem jeden z těch nositelů a nestydím se za to, protože když se podrobně do těch projektů 

podíváte, tak je to od velkých domů až po řadové domky, kdy sám moc dobře víte, že byla 
diskuse, jak se nám stěhují mladé rodiny z města atd. – je to jedna z cest, jak podpořit, aby ty 
mladé rodiny zde zůstaly

- jestli se mě ptáte, a to vám nejsem, pane Kohout, vůbec schopen odpovědět písemně, kolik 
domků se bude stavět, tak přece nechcete ode mě, abych vám odpovídal za pana Bártu, za 
firmu ROGIN atd. za soukromé developery, já to nevím, já to netuším, kolik mají zájem a 
další věc – já jsem si dopisoval s jedním panem zastupitelem, kdy se mě právě tázal a žádal 
podklady k tomuto a já jsem ho vyzýval ať přijde osobně, to se nestalo, ba naopak odpověděl 
panu primátorovi, že nejsem schopen odpovědět
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- poprosím všechny zastupitele – pokud to aspoň trochu půjde a máte čas, přijďte osobně, já se 
za sebe jakékoliv diskusi nebráním

- nakonec pan primátor na dotaz pana zastupitele odpověděl, materiál mám tady, já jsem si ho 
také prostudoval a pochopil bych to možná od jiných lidí než jste vy pane Kohout, protože vy 
jste sám tu technickou infrastrukturu – podporu čerpal, takže trošku mě to zaráží

p. Jusko – jednatel společnosti ROGIN ZERO – občan města Přerov
- pečlivě jsem si zde vyslechl diskusi, samozřejmě chápu i nějaké obavy, nicméně v té žádosti, 

kterou město nějakým způsobem vypracovalo, si myslím, že jsou celkem důsledně 
zapracované technické parametry a předkládá se kompletní projektová dokumentace

- víceméně ta technická poznámka, proč tady stojím, je z toho důvodu, že pokud se buduje 
kompletní infrastruktura, která odpovídá projektové dokumentaci, tak musí, co se týče 
inženýrských sítí, splňovat nějaké dimenze

- co se týče Popovic, tak ten projekt stojí, je tam cesta, jsou tam všechny inženýrské sítě, ale 
upřímně řečeno, i co se týče dalších projektů, tak si nedovedu představit to, že by si někdo 
dělal rozpočet tak, aby to, co se vybuduje neodpovídalo počtu domků, protože by pak ty 
veškeré sítě, které tam jsou, byly k ničemu a pokud je někdo trochu technického charakteru, 
které jsou postaveny k tomu domku, poměrně širokým způsobem překračují dotaci, o kterou 
se žádá

Ing. arch.Horký – občan města Přerova
- tento program slouží i mimo jiné na podporu mladých – lehce bych zde zabrousil do tématu 

zda-li mladé tu neudrží spíše kvalita obytného prostředí – to, že můžou děti bezpečně sami 
chodit do školy, že můžou sami jezdit do kroužků a nemusí se bát o svůj život apod. namísto 
budování „suburbií“ na předměstí města Přerova a pak jsem se chtěl zeptat, zda-li v tomto 
programu je nějakým způsobem zohledňována také kvalita těch jednotlivých domů respektive 
kvalita urbanistického řešení?

Primátor Ing. Lajtoch
- kvalitu urbanistického řešení řeší náš architekt, řeší to v územním řízení odbor rozvoje
- buďme rádi, že lidé mají zájem stavět tady ty rodinné domky
- v Kozlovicích byli žadatelé o pozemek samí mladí lidé – díky tomu, že vlastník nemovitosti

(nebudu ho jmenovat) části pozemku, nám jej nechtěl prodat, tak tito mladí lidé odešli, kteří 
měli zájem o tuto lokalitu a přešli do obcí v okolí Přerova a to byl jediný po dlouhé době 
pozemek, který vlastní město Přerov

- já sám jsem v minulém zastupitelstvu navrhoval a bylo to shozeno ze stolu ať koupíme 
pozemky, které byly řešeny v novém územním plánu směrem na Želátovice, neměli bychom 
dnes problém s cyklostezkou, tehdy vycházel m² za 800,- Kč nebo 1000,-Kč se sítěmi – bylo 
řečeno, že je to hodně – dnes je to normální

Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje
- program se nějakým způsobem aktualizoval, pokud si vzpomenete na starý program, tak tam 

bylo 50% nákladů na ty sítě a dokonce 80% na komunikaci, ono ten program spravedlivý být 
nemůže, ale najít varianty řešení tak, aby vyhovoval rozvojovému území, což si myslím, že se 
našlo, je to samozřejmě nárokové, stejně se dává menší částka než je na ten jeden rodinný dům

Bc. Zatloukal
- tento program nebo-li Vnitřní předpis č. 3/08 je na webu města Přerova, takže každý si jej 

může nastudovat a přečíst popřípadě požádat

Hlasování: 25 pro, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen

INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI
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Nebyly předloženy žádné písemné materiály.

ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

528/12/7/2012 Předání dokončené investiční akce k  hospodaření školským 
příspěvkovým organizacím – realizace úspor energie

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do 
správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a subjektem Základní škola Přerov, 
Želatovská 8. 

Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Zateplení objektů ZŠ 
Želatovská 8, Přerov“ v ceně 8.116.656,20 Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. 
Znění dodatku je přílohou č.1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 1.8.2012

2. schvaluje uzavření dodatku č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k 
hospodaření uzavřenému dne 14. 04. 2010 mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30. 

Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Zateplení objektů ZŠ 
Želatovská 8, Přerov“ v ceně 1.842.431,16 Kč k  hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. 
Znění dodatku je přílohou č. 2 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 1.8.2012

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen

529/12/7/2012 Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje rozpočtový rámec Programu podpory 
ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Diskuse:
p. Jandová

- chtěla bych se zeptat, jestli se podpora týká i žáků soukromých škol

Mgr. Hluzín
- dítě je jenom jedno dítě, že?, takže v podstatě se to týká i těchto soukromých škol, ale bude 

tam kofinancování ze strany rodičů, z městského rozpočtu, protože ve školském rozpočtu jako 
takovém, finance nemáme, musíme je najít z jiné kapitoly

Mgr. Kulíšek
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- pravděpodobně se to týká soukromých škol, jestli na území Přerova je nějaká soukromá 
základní škola – já nevím – první stupeň, ale o žádost si musí zažádat sami

Mgr. Puchalský
- termín ukončení příjmu žádostí je 20.6.2012 do 12.00 hod. – ví to ta jediná základní soukromá 

škola vůbec?
- Ví, že by se mohla ucházet v takto limitním a do určité míry napjatém čase?

Mgr. Hluzín
- přiznám se, že jsem se soukromou školou takto nejednal, samozřejmě hovoříme se školami, 

kterými jsme zřizovatelem, nicméně nevím, jestli nejednal odbor

Bc. Žouželková – vedoucí odd. sociálních věcí a zdravotnictví
- oslovovali jsme školy, kterými jsme zřizovatelem, co se týká soukromé školy, tak ta si pojede 

ve svém režimu, samozřejmě tu žádost si může podat, ale je to na jejich vlastní triko
- veškeré dotační výzvy, pokud si je subjekty chtějí podat, tak určitě sledují, tak jako my, výzvy 

v rámci různých institucí 

Mgr. Hluzín
- informace proběhla i tiskem, takže v podstatě se mohly přihlásit i podle toho nebo podle 

výzvy

p. Jandová
- myslím si, že by bylo správné, když oslovujete své školy s těmito věcmi, tak by bylo slušné 

oslovit i tu soukromou školu, protože jak říká pan Hluzín, tak děti jsou jenom jedny a jsou 
všechny z Přerova

- myslím si, že jestli je nějaká možnost, aby tento zvyk tady nastal, tak by to bylo určitě 
příjemné

Ing. Lajtoch
- bylo to všechno velice narychlo, ale určitě si myslím, že paní Žouželková ještě zítra ráno dá 

informaci tak, aby soukromá škola se mohla přihlásit,ale máte pravdu – může se ta informace 
nezávazně předat dál

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen

RŮZNÉ

530/12/9/2012 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty.

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na uvedené 
aktivity v uvedené výši:

Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem Přerov, Žižkova 12, IČ: 47184469,        
na aktivitu „Environmentální vzdělávací programy, soutěže a akce“, ve výši 20 200,- Kč,
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Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, se sídlem Přerov, Komenského 29,              
IČ: 00842966, na aktivitu „Cyklocity“, ve výši 9 000,- Kč,

Základní škola Přerov,Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 27, IČ: 45180091, na 
aktivitu „Ekoškola v praxi aneb voda v Dešťové zahradě“, ve výši 24 000,- Kč,

Mateřská škola, Přerov, Kouřílkova 2, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Kouřílkova 2,                
IČ: 49558510, na aktivitu „Ekohrátky pro děti“, ve výši 6 000,- Kč,

Muzeum Komenského v Přerově, p.o., se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, IČ 00097969, na aktivitu 
„Netopýr“,  ve výši 18 000,- Kč,

Základní škola, Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Za mlýnem 1,                 
IČ: 47858311, na aktivitu „Významné ekolologické dny“, ve výši 12 000,- Kč 22 800,- Kč;

2. neschvaluje poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty níže uvedeným žadatelům na uvedené aktivity v uvedené výši:

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 70259925,    
na aktivitu „Ekovýuka 3“, ve výši 9 000,- Kč,

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

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, se sídlem 751 52 
Přerov, Denisova 3, IČ: 61985759, na aktivitu „Příroda přerovských parků všemi smysly“ ve výši      
37 800,- Kč,

Predmostenzis, o.s., se sídlem Přerov II-Předmostí, Žernava 147, IČ 66743885, na aktivitu „Brouci a 
motýli starých sadů v Předmostí“, ve výši 19 800,- Kč.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová

- chtěla jsem se zeptat, jestli jde o nesrovnalost, kdy v návrhu je u poslední školy – ZŠ Za 
mlýnem navržena částka 12 tis.Kč, ale v příloze je smlouva o poskytnutí dotace ve výši 
22 800,-Kč

RDNr. Juliš – vedoucí Odboru SÚ a ŽP
- zcela určitě jde o nesrovnalost a správná částka je těch 22 800,-Kč

Mgr. Netopilová
- chci jen podotknout, že se zdržím hlasování, protože jsem zpracovávala ten druhý projekt

Hlasování o upraveném usnesení – ZŠ Za mlýnem – 22 800,- Kč: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 
nepřítomen

531/12/9/2012 Převod   nemovitých   věcí z majetku statutárního města   Přerova,  a 
to   bytu č.  1693/18 v domě  č.p. 1963, bytu č. 2489/1 v domě č.p. 2489 
a 2490, bytu č. 2552/7 v domě č.p. 2550,2551 a 2552, bytu č. 2485/3        
v domě č.p. 2485,2486,2487 a 2488, bytů č. 2530/2 a 2531/6 v domě č.p. 
2530,2531,2532 a 2533, bytu č. 2660/1 vč. pohledávky v domě č.p. 
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2658,2659 a 2660, bytu č. 1963/16 vč. pohledávky v domě č.p. 1963,  
všechny byty v obci Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora p. Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 1963/18 v domě  č.p. 1963 v Přerově, nám Svobody 
4, na pozemku p.č. 2139 zast.pl. a  p.č. 2140 ost.pl. včetně spoluvlastnického podílu 
7722/185721 na společných částech domu a na uvedených  pozemcích v k.ú. Přerov, obci 
Přerov, do vlastnictví paní L.P., za kupní cenu  555 559,- Kč,

2. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2489/1 v domě č.p. 2489, 2490 v Přerově,  Jižní 
čtvrť I/27, na pozemku p.č. 5734/12 zast.plocha  a 5734/13 zast. plocha vč. spoluvlastnického 
podílu  5121/78311 na společných částech domu a uvedených pozemcích v k.ú. Přerov, obci 
Přerov, do vlastnictví pana V.L.,  za kupní cenu 510 100,- Kč,

3. schvaluje úplatný převod volného bytu č.2485/3 v domě č.p. 2485, 2486,2487 a 2488 v 
Přerově, Jižní čtvrť I/31, na pozemku  p.č. 5734/14  zast.plocha, 5734/15 zast.plocha, 5734/16
zast.plocha a 5734/17 zast.plocha včetně spoluvlastnického podílu 5195/166385  na 
společných částech domu a uvedených pozemcích  v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví 
pana  P.H., za kupní cenu  700 007,-- Kč,

4. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2530/2 v domě č.p. 2530, 2531, 2532 a 2533 v  
Přerově, Jilemnického 2, na pozemku p.č. 4170/2 zast.plocha včetně spoluvlastnického podílu 
5471/132855 na společných částech domu a  uvedeném pozemku v k.ú.  Přerov, obci Přerov 
do vlastnictví paní  J.R., za kupní cenu  560 000,- Kč,

5. schvaluje úplatný převod volného bytu  č. 2531/6 v domě č.p. 2530,2531,2532 a 2533 v 
Přerově, Jilemnického 4, na pozemku p.č. 4170/2 zast.plocha vč. spoluvlastnického podílu 
5505/132855 na společných částech domu a uvedeném pozemku v k.ú. Přerov, obci Přerov, do 
vlastnictví pana J.G.,  za kupní cenu 516 000,- Kč,

6. schvaluje úplatný převod pohledávky za panem L.V. ve výši 15 787, - Kč bez  příslušenství, 
která se váže  k bytu 2660/1 v domě  č.p. 2660 v Přerově Šrobárova 6, na pozemku  p.č. 
3158/3 zast.plocha v k.ú. Přerov, do vlastnictví paní Adriany Kalivodové, bytem Přerov, 
Palackého 30, za úplatu   ve výši 11 000,- Kč,

7. schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2660/1 v domě č.p. 2658,2659 a 2660 v Přerově, 
Šrobárova 6, na pozemku p.č.3158/3 zast.plocha vč. spoluvlastnického podílu 2361/255772 na 
společných částech domu a uvedeném pozemku v k.ú. Přerov, obci Přerov, po úhradě 
pohledávky, která se k předmětnému bytu váže, do vlastnictví paní A.K., za kupní cenu 280 
000,- Kč,

8. schvaluje úplatný převod pohledávky za paní D.P.,  ve výši 33 114,- Kč bez příslušenství, 
která se váže k bytu č. 1963/16 v domě č.p. 1963 v Přerově, nám Svobody 4, na pozemku p.č. 
2139 zast. plocha a 2140 ost.plocha v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví  pana T. Ž., za 
úplatu ve výši  56 000,- Kč,

9. schvaluje úplatný převod   volného bytu č. 1963/16 v domě č.p. 1963 v Přerově, nám 
Svobody 4, na pozemku p.č. 2139 zast.plocha a 2140 ost. plocha vč. spoluvlastnického podílu 
8983/185721 na společných částech domu a uvedených pozemcích v k.ú. Přerov, obci Přerov, 
po úhradě pohledávky, která se k předmětnému bytu váže, do vlastnictví pana T.Ž., za kupní 
cenu 800 000,- Kč.
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10.a) schvaluje změnu  bodu 1. usnesení ZM ze dne 12.12.2011, č. 382/9/10/2011 tak,  že znění

          „U  bytu č.  2552/7 v domě Jižní čtvrť II/14 v Přerově, na který nebyla podána žádná nabídka v 
předešlém výběrovém řízení, bude snížena min. cena bytu vč. alikvotního podílu pozemku na 60 % 
ceny obvyklé, zjištěné znalcem.“
          
se  nahrazuje  zněním

          „U bytu č.  2552/7 v domě Jižní čtvrť II/14 v Přerově, na který nebyla podána žádná nabídka v 
předešlém výběrovém řízení, bude snížena min. cena bytu vč. alikvotního podílu pozemku na 45,5 % 
ceny obvyklé, zjištěné znalcem.“

10.b) schvaluje úplatný převod volného bytu č. 2552/7 v domě  č.p. 2550,2551 a 2552 v Přerově, 
Jižní čtvrť II/14, na pozemku p.č. 5738/2  zast.plocha, 5738/3 zast.plocha a 5739/1 zast.plocha 
včetně spoluvlastnického podílu  735/17144 na společných částech domu a uvedených 
pozemcích v k.ú. Přerov, obci Přerov, do vlastnictví paní O.B., za kupní cenu 512 000,- Kč.

Hlasování: 30 pro, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen

Na jednání Zastupitelstva města se dostavil Ing. Ivan Machát, tzn. bylo přítomno 33 zastupitelů.

532/12/9/2012 Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 
vyrozumívacího systému AMDS pro členy JSDH Přerov I. – Město

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem HZS Olomouckého kraje, IČ: 70885940, se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc na 
provoz systému AMDS pro rok 2012 ve výši 7.500,- Kč pro účely vyrozumívání členů 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov I. – Město, prostřednictvím systému 
automatického telefonního volání a krátkých textových zpráv o vyhlášení poplachu jednotky.

2. pověřuje primátora města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Termín: 30. 06. 2012

Hlasování: jednomyslně 33 pro

533/12/9/2012 Návrh na název ulic v Přerově, částech Přerov I – Město, Přerov III –
Lověšice, Přerov VI - Újezdec

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  pojmenování ulic v Přerově takto:

a) ulici v části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 6500/4 názvem Staré Rybníky,

b) ulici v části Přerov III – Lověšice, katastrální území Lověšice u Přerova, p. č. 228/1 názvem 
Hulínská, 

c) ulici v části Přerov VI – Újezdec, katastrální území Újezdec u Přerova, p. č. 1247 názvem Duhová.
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Diskuse:
Ing. Pospíšilová

- proč v bodech a) a b) bylo v podstatě respektováno stanovisko osadního výboru a proč v bodě 
c) bylo respektováno stanovisko stavebníků?

Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy
- nevím, proč byl respektován návrh stavebníků

primátor Ing. Lajtoch
- my jsme akceptovali váš návrh a takto to schválila i Rada města
- takto to bylo navrženo radě

Mgr. Hluzín
- není tu nějaký češtinář, protože mě ty Staré Rybníky s velkým R teda určitě nejdou přes 

pysky, já mám teda státnice z češtiny v r. 1990, ale myslím si, že pokud se pravidla nezměnila, 
což se mohlo stát, protože čeština se mění pořád k horšímu, tak si nedovedu představit, že by 
Nová ulice byla s velkým U, protože je nová

Ing. Novotná – vedoucí Kanceláře primátora
- nejsem určitě jazykový expert, nicméně jsem měla pocit, že došlo ke změně pravidel českého 

pravopisu právě ve psaní písmen a zejména se to dotýká ulic, takže jsem se radila s kolegyní 
Chalupovou a zjišťovaly jsme – skutečně ten název Rybníky vychází z místního názvu 
Rybníky, tudíž musí být zachováno velké R a to první slov Staré musí být také pochopitelně 
velké písmeno, takže na 101% budete schvalovat správně gramatický název ulice

Mgr. Netopilová
- spíš je to úsměvné, mě zaujal název ulice Duhová – ráda bych se zeptala přes pana 

předsedajícího pana Kulíška, protože ho tady vidím jako jednoho z iniciátorů, jestli v tom lze 
hledat nějakou symboliku jako třeba modrá, oranžová, rudá nebo já nevím jaká anebo co 
v tom je, protože to je skutečně velmi zajímavé

Mgr. Kulíšek
- nejsem gay, proto to není Duhová, mám 3 děti, takže gay nejsem
- jestliže si tam občané nebo stavebníci řekli o ulici Duhovou, mě je to osobně jedno, jak se 

bude jmenovat, teprve předevčírem jsem pochopil proč Duhová, když hodně pršelo, protože 
tam byla krásná duha celý den nad tou oblastí

Mgr. Grambličková
- fakt nechápu, jak může odbor předložit název ulice, který je v rozporu s názvem osadního 

výboru – tak to bylo řečeno, tomu nerozumím, přece vždycky úředníci respektují názor 
komisí, případně osadních výborů, vadí mi ten princip

- mě by se osobně líbil historický název Díly

Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy
- přiznám se, že jsem tento materiál podcenil, neočekával jsem, že vyvolá takovouto debatu
- tuto otázku opravdu neumím odpovědět, ale takovéto případy jsme už řešili, např. ta ulice, 

která bude pojmenována na Staré Rybníky, tam se vůbec nevyjádřily osadní výbory, takže 
jsem to nebral jako zásadní komplikaci i vzhledem k tomu, že ten rozptyl názvů je tak 
obrovský

p. Laga
- já jsem se teď tak překvapil, když paní Grambličková vystoupila s tím, že osadní výbory se 

berou tak vážně, že je vidět, že už dlouho není ve vedení, protože s osadními výbory se zamete 
během 10 minut, když je pozveme,co všechno by se mělo realizovat, takže paní Grambličková 
zapátrejte zpátky a přijďte na informace, rád vás budu informovat
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primátor Ing. Lajtoch
- pane Laga, prosím vás, myslím si, že to není pravda, byl jsem na jednom jednání, tam jsme 

seděli asi 3 hodiny, p. Zácha se vám plně věnuje, bylo to trošku nadnesené

p. Zácha, DiS.
- p. Laga mi trochu nahrál, protože nevím skutečně, jako garant osadního výboru v Henčlově, 

jestli u mě takto pochodíte, to teda nevím, ale určitě jsem se nepřihlásil, abychom si to tady 
vyříkávali, jak fungují osadní výbory

- vysvětlím, jak to bylo se Starýma Rybníkama – tam přišla žádost od pána, který tam stavěl 
pneuservis – chtěl ulici Průmyslová –bylo to v radě, ta to stáhla a dala to do osadních výborů, 
pan Draška, jako předseda osadního výboru, vytáhl kroniku, řešili jsme to od Pernštějnů až po 
Staré Rybníky, vyhrály Staré Rybníky – do rady šel návrh na ulici Průmyslovou a Staré 
Rybníky,které vyhrály

- ulice Duhová – taky tam byl návrh osadního výbor a rada rozhodla tak, jak rozhodla

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval

534/12/9/2012 Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u 
statutárního města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u statutárního 
města Přerova Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra České 
republiky,

2. bere na vědomí splnění kontrolního doporučení, aby město zveřejnilo a zpřístupnilo na 
všeobecně přístupném místě soubor povinně zveřejňovaných informací pro informování 
veřejnosti.

Hlasování: jednomyslně 33 pro

535/12/9/2012 Zveřejňování materiálů

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci k návrhům na zveřejňování materiálů pro jednání zastupitelstva    
na webových stránkách města www.prerov.eu,

2. ukládá Radě města Přerova zabezpečit nejpozději k 30.9.2012 zveřejňování předloh -
podrobných podkladů pro jednání zastupitelstva na webových stránkách města.

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval

536/12/9/2012 Delegování zástupce obce na valnou hromadu akciové společnosti 
Regionální letiště Přerov a.s. 
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání deleguje na základě ustanovení §84 odst. 2, písm. f) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na valnou hromadu 
konanou dne 27. 6. 2012 akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Přerov, Trávník 
1117/30, PSČ 750 02 , IČ 285 72 971, v níž má statutární město Přerov majetkovou účast, náměstka 
primátora Mgr. Dušana Hluzína a v případě jeho nepřítomnosti náměstka primátora Michala Záchu, 
DiS. Zástupce obce bude zastupovat statutární město Přerov na uvedené valné hromadě ve výkonu 
všech akcionářských práv spojených se všemi akciemi, a to v plném rozsahu dle ust. § 184 odst. 1 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: 28 pro, 2 se zdrželi, 3 nehlasovali

NÁMĚTY, DOTAZY A PŘIPOMÍNKY

p. Hrabovský – občan města Přerova
- bydlím na Škodové ulici a chci se zeptat, jak to vlastně s námi bude dál, protože tady 

v kuloárech jsem se dozvěděl, že už to vlastně nevlastní ani pan Chodil, ale údajně, že už to 
má nějaká další firma, ta firma nás neřeší a nedá se tam bydlet, ještě jednu zimu a my tam 
všichni zamrznem

- napsali jsme petici, nevím, jestli jste ji dostali

primátor Ing. Lajtoch
- dostali jsme petici, bude postupováno dle petičního zákona a samozřejmě ji bude projednávat 

Rada města Přerova

Mgr. Netopilová
- zaujala mě petice samotná, zaujalo mě i to, že byla sepsaná a zaslaná už 28.5. – vidím tady 

razítko
- zajímaly by mě následující věci – co jsem si zjišťovala např. od paní Žouželkové, tak ve 

Škodové ulici zůstaly rodiny, které platí veškeré věci, které platit mají, tzn. nájem atd., přesto 
tam bydlí v neuvěřitelně špatných podmínkách

- další věc, která mě už zaujala v té petici, je to, že se tam píše o panu Chodilovi, následně dnes
rozhovorem s obyvateli Škodovy ulice jsem se dozvěděla, že pan Chodil tam nadále nějakým 
způsobem operuje, že prostě dále vystupuje před těmi obyvateli Škodovky jako ten, který 
zastupuje společnost Opera Bohemia, přičemž jestli si dobře pamatuji, tak před 2 měsíci na 
dubnovém zastupitelstvu nám bylo řečeno a dostali jsme materiál s tím, že pan Chodil, že už 
nezastupuje tu společnost, takže bych se ráda zeptala jednak na to, jak to s tím panem 
Chodilem vlastně je, jak je možné, že tam jedná s lidmi, ačkoliv zřejmě už nefiguruje ve firmě 
a druhá věc – co město hodlá dělat s těmito obyvateli, jak jim hodlá pomoci, mě se ta situace 
zdá opravdu zoufalá

Mgr. Grambličková
- dovolila bych si přidat kousek historie, protože v tisku se neustále objevuje, jakým

lukrativním způsobem firma získala Škodovu ulici
- celá tato záležitost se začala projednávat už v předminulém volebním období, začalo to 

v podstatě na odboru sociálních věcí, kdy situace se zdála být neudržitelnou, vzhledem 
k tomu, jakým způsobem ten problém kolem Škodovky se neustále vyvíjel s problémovými 
lidmi, nějakým způsobem se tam objevovala vyšší kriminalita než kdekoliv jinde, takže jsme 
se to snažili řešit
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- převzala jsem to za majetkový odbor a v podstatě jsem dotahovala to, co už bylo nějakým 
způsobem navrženo a to, že jediné řešení je tyto objekty prodat, protože město nebylo schopno 
– protože tam bylo tenkrát asi 80 rodin – pro těchto 80 rodin za prvé zajistit bydlení a za druhé 
nebylo schopno nebo byl by problém se finančně postarat o to, aby tam byla provedena 
demolice 9 domů – toto bylo po několikaletém jednání výsledek a s tímto řešením jsem šla na 
základě vzájemných dohod, na zastupitelstvo, aby bylo vypsáno výběrové řízení

- upozorňuji, že do prvního výběrového řízení se nepřihlásil nikdo, i když chodily některé 
přerovské firmy, tázaly se na tu situaci a neměly odvahu jít do takového problému, kdy musí 
řešit bydlení 80 rodin

- následně bylo vypsáno druhé výběrové řízení – přihlásila se pouze jedna firma a nabídla 
částku 1500 tis.Kč – neustále se v tisku objevuje jakou směšnou částku firma zaplatila, ale 
nikdo od znaleckého posudku si neuvědomil, že se musí odečíst náklady na bydlení pro těchto 
80 rodin (ještě nejsou všechny přestěhované) a náklady na demolici těchto domů, čili to jsou 
zavádějící čísla 1 500 tis.Kč

- další věc, kterou jsem udělala, protože jsem věděla, že je to velmi ožehavý problém, nechala 
jsem tenkrát konkrétní text smlouvy schválit zastupitelstvem, pokud by tam byly nějaké 
nedostatky nebo chyby, tak jsem žádala zastupitele, aby se k nim vyjádřili, víc se pro to dělat 
nemohla s tím, že jsme opravdu co měsíc seděli s prokuristou p.Chodilem a jednali jsme

- ještě připomenu, že firma Opera Bohemia měla zájem ještě o další pozemky kolem Škodovy 
ulice – to jsme s nimi vůbec neřešili, protože jsme jim říkali, že jsou to pozemky, které by se 
musely řešit dalším výběrovým řízením a to je pro ně jediná možnost, jak ty pozemky získat

- dokonce jsem v některém Přerovsku četla o nějaké plavbě po Dunaji, nevím, jestli někdo z vás 
byl na plavbě po Dunaji, já o tom nic nevím, na Dunaji jsem neplavala nikdy ani v Dunaji –
toto mě teda minulo, je mi to líto

- k současné situaci lidí, kteří tam bydlí – musí to být velice svízelné, velmi problémové, ale 
nedomnívám se, už kvůli smlouvě, kterou máme s firmou Opera Bohemia, že by jim město 
Přerov mohlo zajišťovat bydlení, to by bylo flagrantní porušení smlouvy, kterou s touto 
firmou máme

- město to musí řešit, ale s příslušnou firmou – podle mého názoru

primátor Ing. Lajtoch
- děkuji za vysvětlení, protože jste velice pregnantně shrnula celou záležitost
- já jsem se už skoro obával s panem Kulíškem, že jste tam byla inkognito za těmi mladými 

manažery a že jste tam na té lodi opravdu byla na Dunaji, protože my jsme tam byli v zimě a 
napůl pršelo a sněžilo – bylo to velmi nepříjemné počasí, nicméně nás přesvědčili o svém 
záměru, protože nám ukázali polyfunkční domy, které vystavěli a byly velmi zajímavé

- bohužel ta situace se vyvinula úplně jinak, než jsme si tehdy představovali

p. Hrabovský – občan města Přerova
- nám se jedná pouze o to, aby byla ukončena řádně smlouva, tak jak byla dohodnuta

Mgr. Puchalský
- pane primátore a všichni, kteří jste se na té věci podíleli, myslím, že žijete trochu v iluzích
- díky panu Záchovi jsem si nechal zkopírovat všechny materiály, dostupné dokumenty, které se 

váží ke Škodově ulici – je jich celkem 212 stran – mohu říct, že to čtení není příjemné pro 
občana města Přerova natož pro zastupitele

- tu první část ukončím velmi jednoduchou replikou – na začátku byl projekt privatizace 
bytového fondu, který jste předkládal vy, pane primátore, jako místostarosta v té době, paní 
Grambličková a ještě pan Boháč – šlo o privatizaci bytů na Škodově ulici

- výsledkem je devastace, nepovedený projekt a nulová představa města Přerova, co s tím území 
může a chce, no teď už samozřejmě nemůže nic

- co mě ale nejvíc zarazilo – to je, že jsem se dostal i ke znaleckému posudku, který nám nebyl 
předložen na jednání zastupitelstva, četl jsem ho až před 14 dny – 3 týdny a ten znalecký 
posudek zní pro potřebu toho území včetně domů, pro potřebu daně z převodu nemovitostí 
téměř za 12 mil.Kč – tato částka, aspoň já si nepamatuji, že by tady padla
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- ten vývoj byl takový, že se v prvním kole přihlásila jedna přerovská firma, výběrové řízení 
bylo zrušeno, ve druhém kole se přihlásila druhá a teprve ve třetím kole se přihlásila Opera 
Bohemia

- samozřejmě odpovědní úředníci a uvolnění zastupitelé nepochybně podlehli iluzi o krásné 
zástavbě, naformulovali smlouvu, já jsem se k té smlouvě vyjadřoval, mé vyjádření bylo 
v rozhodné době přijato s jakýmsi despektem a objekty a pozemky byly prodány bez žádného 
zajištění za 1 500 tis.Kč

- o té ceně můžeme diskutovat, já se domnívám, že naprosto nepřijatelně
- ale co mě překvapuje, teď přeskočím, to je ta další fáze – když Opera Bohemia zasílá 

27.1.2012 městu Přerov v souladu s článkem 5 uzavřené smlouvy – oznamují, že mají úmysl 
prodat předmětné nemovitosti tedy již ten zbor, tu devastaci jako celek třetímu subjektu za 
částku ve výši 4 mil.Kč – to je, prosím, podnět městu Přerovu z ledna letošního roku, takže 
oni si i tohoto zboření, této devastace považují za 4 miliony Kč

- firma nesplnila žádnou z podmínek kupní smlouvy – odpověděla mi Mgr. Hrubá na moje 
informace, a to jsem teď opravdu rozčilen, s tím, že pojem projektová dokumentace je pojem 
velmi pružný a že se těžko dá říct, co jsme od Opery Bohemie měli chtít a přitom mě se 
dostali do rukou zápisy z jednání z komise ze 7.7.2009, kde byl přítomen primátor Lajtoch, 
paní Grambličková a Mgr. Hrubá, ve které se shodli, že projekt předloží do 14 dnů – mohu 
vám to předložit, ale mě je odpovězeno, že by bylo velmi obtížné atd.

- já se domnívám, že to, jak město naložilo s tímto územím a s těmito objekty je nepřijatelné a 
budu zvažovat další kroky po dostudování celé dokumentace

Mgr. Grambličková
- omlouvám se za své vyjádření, protože jsem se domnívala, že výběrové řízení byly 2, takže 

byly 3 a v tom případě se mi připomnělo,že ten první subjekt nebo některý z těch subjektů 
nabízel pouze 1 mil.Kč a ne že město zrušilo výběrové řízení – zrušilo se to, protože ten 
subjekt odstoupil, to vím 100% - subjekt ztratil zájem o tu Škodovu ulici a nabízel tedy 1 
mil.Kč 

- toto území má takovou hodnotu, jakou je ochoten kdo zaplatit
- co nám pomůže znalecký posudek, když se nám nenajde nikdo, nenajde se žádný kupec, který 

by to za těchto okolností a ty tam byly velmi složité, připomeňme si, kolik tam bylo 
nepřizpůsobivých a nikdo zatím nenavrhl jiný způsob řešení – ta Škodova ulice nemohla 
zůstat tak, jak je, neříkám, že jsme našli ideální způsob řešení, ale byla to jedna z možností a 
jinou lepší možnost jsme ve své době nenašli a od nikoho jsem zatím neslyšela jinou lepší 
variantu

- toto je špatně, ale mohlo to být ještě hůř, mohlo to zůstat v původním stavu a to mi přijde, že 
je ještě horší situace, teď už se aspoň něco vyřešilo, zůstává tam už jen 10 rodin, ale je to 
v rukách majitele

Mgr. Puchalský
- první firma v prvním kole nabízela 1 050 tis.Kč – je to zdokumentováno a nabízela postupnou 

rekonstrukci a rehabilitaci bytů v těchto objektech, tedy privatizaci, jakýsi způsob zachování a 
teď se můžeme přít o tom, jestli to bylo špatně nebo dobře, ale formálním opatřením přihlásil 
se jeden, ne že odstoupila – bylo výběrové řízení zrušeno a pak následovalo druhé kolo, takže 
tolik na upřesnění

p. Zácha, DiS.
- pan Puchalský si materiály vyžádal, obdržel a jak poslouchám pečlivě nastudoval
- první výběrové řízení bylo zrušeno z toho důvodu, že firma skutečně odstoupila od svého 

záměru
- současný stav – ano paní Netopilová – pan Chodil není jednatelem firmy Opera Bohemia, 

jednatelem firmy je pan Stanislav Lochman, v současné době dle vyjádření p. Chodila, který je 
zatím jediný, kdo komunikuje, p. Lochman je v nemocniční léčbě, má doručit jak dále s tím 
záměrem, nicméně kupní smlouva je uzavřená, teď 22.9.2012 by měla firma zahájit v tom 
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území stavební činnost, pokud se tak nestane, tak budeme nuceni odstoupit od smlouvy, 
protože dojde k porušení smlouvy

- tento týden dle vyjádření firmy by se mělo rozběhnout demolování stávajícího objektu a 
vyčištění staveniště, protože SÚ samozřejmě koná a vyzývá firmu, aby dodržovala stavební 
zákon,zabezpečila staveniště atd., což se neděje

- znalecký posudek byl zpracován
- co se týká spoluobčana – tady v sále nesedí nikdo ze zastupitelů, úředníků, občanů, kterým by 

byl lhostejný osud jakéhokoliv občana statutárního města
- děkuji paní Grambličkové, že tu historii takto osvětlila a že to tu bylo stručně a razantně 

vysvětleno

primátor Ing. Lajtoch
- petici budeme řešit, teď vám asi nikdo nedokáže odpovědět, váš podnět bude řešen, rada 

zasedá 27.6.2012 – doufám, že petice bude takto připravena

p. Passinger
- chtěl bych se zeptat – koncem příštího týden vjedou auta na nově postavený most – pokud 

vjedou na nově postavený most, tak pokud si pamatuji, tak vždy bylo řečeno, že ten most bude 
jednosměrný pro záchranný systém na výjezd z města ven, nyní se dočtu, že „z mostu půjde 
odbočit vlevo i vpravo a až samotný provoz nám ukáže, jak bude toto řešení dopravně 
vyhovovat. V případě komplikací lze situaci vyřešit přikázaným směrem jízdy“ – podotkl 
náměstek Zácha. Jak dále zdůraznil, tato informace by měla být pro občany upozorněním, aby 
dbali na větší bezpečnost, neboť po mostě budou jezdit nejen motoristé, ale i cyklisté.

- jsem přesvědčený o tom, že to není ani věcí pana Záchy, ale že je to věcí dopravního 
inspektorátu přesné označení – pokud si uvědomujete, tak po mostě chodí pěší, ten most je 
zaoblený, pokud na něj vjedete a někdo zůstane stát za tím horizontem, tak v podstatě máte 
velmi velkou šanci do něj narazit, pokud se vám tam někdo objeví za tím slavným zubrem, tak 
je možné, že ho zahlédnete na poslední chvilku atd.

- takže já si myslím, že tam musí být přesné značení, že se k tomu musí vyjádřit dopravní 
inspektorát, protože tam je nástup a vzestup cyklistů v obou směrech včetně chodců a to není 
jednoduché křížení a jednoduchá dopravní situace

- mám dotaz: opravdu bude tento most do budoucna normálně průjezdný směrem ven z města
tzn. vlevo i vpravo? Anebo je to jen dočasné řešení, nebo zkouška?

p. Zácha, DiS.
- auta by tam měla jezdit už koncem tohoto týdne, respektoval jsem projektovou dokumentaci, 

k projektové dokumentaci se vyjadřoval dopravní inspektorát a dopravní inženýr
- upozornění pro občany – to si myslím, že je pochopitelné, když most je již nějaký týden 

otevřen a pěší chodí po celé šířce mostovky, takže to upozornění mi připadne přirozené
- jak všichni víme, most je v zóně a v zóně je stanovena rychlost na 30 km/hod.
- co se týká budoucna, nechci předvídat, jestli bude přikázaný směr, v současné době se z mostu 

může odbočit jak do leva ke Strojaři, tak vpravo k restauraci Labuť

Mgr. Netopilová
- vracím se ke Škodové ulici – chtěla jsem poprosit pana náměstka Záchu, aby byl tak hodný a 

ráda bych dostala písemně, jak to bude dál se Škodovou ulicí vypadat, jakým způsobem se 
bude obec angažovat, jaké budou kroky, co může, co nemůže udělat atd.

- samozřejmě mi jde o ty obyvatele

Mgr. Puchalský
- rád bych se zeptal pana Záchy, jestli je most, jako stavba po dokončení již zkolaudován a za 

jakých podmínek je uveden k užívání

p. Zácha



59

- paní Netopilová – odpověď vám určitě napíšu, ale počítejte, že bude vysoce obecná, protože já 
teď opravdu neumím věštit z té křišťálové koule, jak to bude v nejbližších dnech potažmo 
měsících

- pro pana Puchalského – most má v současné době předčasné užívání a to z důvodu, že se tam 
musí provést ještě zkoušky pro hygienu a to lze až za plné zátěže mostu, až bude možno na ten 
most najet ze všech směrů

Ing. Pospíšilová
- chtěla bych se vrátit k materiálu, který jsme projednávali na minulém zastupitelstvu – jedná se 

o rozpočtové opatření č.4 a jedná se o parkovací karty
- předesílám, že mi nejde o žádné zviditelnění a v podstatě tímto materiálem jsme již na 

minulém zastupitelstvu zabývali na základě podnětu občanů, kteří nás na to upozornili a proto 
jsme se minule ptali pro koho ty parkovací karty jsou, protože se jedná o částku 616 tis.Kč –
bylo řečeno, že parkovací karty jsou pro zastupitele a další subjekty hodné zvláštního zřetele –
odpověď jsme nedostali, kdo jsou ty objekty hodné zvláštního zřetele a seznam nebyl 
předložen

- e-mailem nám byl zaslán přehled – požádám zapisovatelky, aby zobrazily, jakým způsobem 
nám byl přehled dodán

- jsem asi zatížená podnikatelským prostředím, že takový přehled by třeba u Finančního úřadu 
neprošel

- myslela jsem si, že když o něj požádáme na zastupitelstvu, že dostaneme solidní přehled, kde 
bude jméno, popřípadě firma, SPZ a podpis

- zarazilo nás samozřejmě, že pan primátor a pánové náměstci si vzali několik parkovacích 
karet, předpokládáme, že to není pro jejich rodinné příslušníky, na což nás právě občané 
upozorňují, a proto paní zastupitelka Netopilová zaslala dotaz na pány náměstky a na pana 
primátora – dostalo se nám následující odpovědí – pan Kulíšek odpověděl, že dostal 5 
parkovacích karet, 2 používá pro vlastní potřebu, ostatní poskytuje organizacím v regionu a 
města střídavě dle potřeby

- pan Hluzín nám odpověděl, že 2 karty používá střídavě v soukromých automobilech, 
služebním, 1 kus na požádání zapůjčil náměstkům primátora Statutárního města Olomouce a 
ostatní karty dal k dispozici TOP 09 pro potřeby členů poradních orgánu města

- pan Lajtoch nám odpověděl, že je zapůjčil firmám IMIT, Konvička, TK Precolor, Nadační 
fond Mamut, Emos, ŘSD, Domov důchodců Radkova Lhota, Medical Service

- já se zeptám na základě čeho pan primátor i náměstci za peníze daňových poplatníků mohli 
těmto firmám rozdat parkovací karty

- já se totiž domnívám, že jde v podstatě o dar, sice to z toho nevyplývá – jednak mě zaujalo to, 
že proč teda je ta skutečnost taková, tak ten přehled tomu neodpovídá, tzn. není tam uvedena 
firma, jméno a skutečně kdo si tu kartu převzal – jde mi o transparentnost, o nic víc

- takže bych chtěla navrhnout, aby se tady tyto věci daly do pořádku – navrhuji usnesení: 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova, aby do 30 dnů od 
konání zastupitelstva předložila zastupitelům upravenou evidenci karet, která odpovídá 
skutečnému stavu. U čísla parkovací karty bude uvedena SPZ auta, sdělení, zda jde o auto 
služební nebo soukromé, jméno, příjmení popřípadě název subjektu a podpis přebírajícího.
V případě firem nebo politických stran bude evidence doplněna způsobem nabytí parkovací 
karty například darovací smlouva.

- chtěla bych se ještě zeptat – možná, že můj názor právní nebo daňový není správný, ale 
domnívám se, že pokud ty firmy obdržely ty karty – domnívám se, že jde o dar, tak by tuto 
částku měly uvést ve svých daňových přiznání

- pokud se jedná o zastupitele, kteří mohou používat tyto karty pro soukromé účely, zase se 
domnívám, že jde o nepeněžní příjem podle §6 Zákona o daních z příjmů s příslušnými 
odvody na pojistném – mohu se mýlit

RSDr. Nekl
- pokud se procházíte ulicí Čechovou od Prioru až po GE Money Bank, můžeme říct, že je to 

taková obchodní třída našeho města, kde jsou obchůdky a různé podniky našich drobných 
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živnostníků a provozovatelů a ti se na mě obrátili s takovou prosbou: jestli by bylo možné 
v tom úseku od té banky až po Prior udělat ještě jeden přechod pro chodce a potom se obracím 
na radu, aby pověřila k tomu příslušnou komisi nebo příslušný orgán, aby zvážila jestli by na 
té Čechovce v rámci parku na náměstí Svobody nešlo ubrat – ekologii to moc neublíží – tak 
1,5 m až 2 m, tak aby tam mohly být stání pro auta, protože je tam zákaz stání a prakticky, kdo 
tam jede nakupovat nebo na nějaké jednání nemá, kde zaparkovat

- takže dávám podnět vybudovat na Čechové ulici, popřípadě i za roh trochu parkovací místa 
pro návštěvníky této ulice a zvážit vybudování jednoho přechodu

Bc. Zatloukal
- chtěl bych se vrátit k diskusi k parkovacím kartám – prosím vás, ty karty, ty oranžové 

parkovací lístky, o kterých tady hovoříme, nejsou evidovány na SPZ, to jsou volné přenosné 
parkovací karty, takže plantat do toho SPZ se mi zdá nadbytečné

- je to klasická parkovací karta, kterou TSMPr prodávají, ale v tomto případě je sice prodaly 
městu, ale aby občané věděli, protože se tady říká plýtvání penězi daňových poplatníků, to 
není pravda – TSMPr  vlastně za tu samu částku, kterou zinkasovaly od města za ty karty, tak 
to zase městu vrátily ve formě zvýšeného nájmu – takže to je 0 od 0 pojde, nalej – vylej, ani 
korunu to v podstatě nestálo, byla to finanční operace

Mgr. Puchalský
- chtěl bych upozornit na takovou běžnou provozní věc města – z mého pohledu se zdá, že 

s přibývajícími krásnými dny se Michalov stává rejdištěm cyklistů a zároveň v ranních 
hodinách tam pobíhají nekontrolovaně psi 

- jsem tam 4x až 5x v týdnu, o sobotách a nedělích pravidelně s vnuky, tak vidím, co se děje
- buď je možno k tomu přistoupit tak, že změníme řád užívání parku nebo to začneme přísně 

kontrolovat
- myslím, že park si zaslouží s ohledem na platný řád užívání parku, aby tam byla zvýšená 

pozornost zvláště městské policie, kterou tam bohužel často nevidím – viděl jsem je jednou za 
poslední měsíc

- chci se zeptat, kdo byl nominován na funkci cyklokoordinátora – jestli pořád ta myšlenka žije 
nebo už zapadla

Mgr. Netopilová
- vracím se k parkovacím kartám – ráda bych podala protinávrh k tomu, co dávala paní 

Pospíšilová: 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova, aby do 30 dnů           
od konání zasedání zastupitelstva, předložila zastupitelům materiál, ve kterém bude doloženo, 
že obdarované subjekty karty zaplatily nebo je vrátily městu.

Ing. Pospíšilová
- jen jsem chtěla odpovědět panu Zatloukalovi – že pořád nechápu, že firmy dostaly parkovací 

karty – kdo je vybral – na základě čeho?
- pokud pro to město pracují, tak za své služby přece dostávají zaplaceno a pokud potřebují 

parkovací karty, tak ať si je koupí za své
- vezměte si, že vy jste rozhodli o nějakých firmách, které chcete obdarovat, co kdyby 

komunisté, my jsme chtěli rozhodnout o úplně jiných firmách? Ale my bychom si to ani 
nedovolili

Mgr. Grambličková
- chápu nedůvěru k tomu rozdělení parkovacích karet, ale je tam riziko – já jsem vždycky 

dávala 1 až 2 parkovací karty, protože jsem taky byla příjemcem těch karet, Charitě
- Charita si žádala – dostali 3 nebo 5 karet, ale mají 20 aut, které jezdí po Přerově – v té době 

jsem jim takto vyhověla a myslím si, že jsem neučinila špatný skutek
- byla bych opatrná s tímto využitím a s nějakými radikálními závěry
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Ing. arch. Horký – občan města Přerova
- k těm parkovacím kartám bych se rád zeptal, jaký právní předpis vůbec dává občanům města 

Přerova, respektive ukládá městu zaručit občanům možnost parkovat na vyhrazených 
prostranstvích

- za druhé jsme se tady bavili o mostě – máme nějakou evidenci toho, kolikrát za rok je most u 
loděnice využit integrovaným záchranným systémem pro přejezd

- a poslední –na posledním zastupitelstvu se projednávalo rozpočtové opatření, které mimo jiné 
stanovilo zvýšení rozpočtu na 15 tis.Kč na projektovou dokumentaci – rozdělení místností 
plynové kotelny, tedy na příčku – já jsem se nad tím pozastavoval

- dokumentaci mám u sebe – ta dokumentace stála 6 tis.Kč, byla odevzdána 3.2., ale v dubnu se 
schvalovalo rozpočtové opatření na 15 tis.Kč, což je téměř trojnásobek

- chci se zeptat, jak je to možné a kolik takových rozpočtových opatření schvaluje 
zastupitelstvo, aniž by tušilo kolik vlastně věc, která je již dávno vyhotovena stála?

primátor Ing. Lajtoch
- co se týká rozpočtového opatření, to bychom museli kontrolovat každé rozpočtové opatření,  

požadavek bereme od příslušného odboru a ten příslušný odbor to pak taktéž tu částku musí 
uplatnit v svém rozpočtu

- jestli předpokládal, že to bude stát 15 tis.Kč a následně to stálo 6 tis.Kč, tak to zůstalo buď 
v jejich rozpočtu nebo to vrací do rozpočtu města

- bude vám zodpovězeno – bude to řešit buď pan Zácha, případně pan Vojtášek, ale ty 
prostředky se určitě neztratily

Ing. arch. Horký – občan města Přerova
- vtip je v tom, že už v únoru bylo jasné, že to bude stát 6 tis.Kč, ale v dubnu se upravil rozpočet 

na 15 tis.Kč – tady v tomto pořadí
primátor Ing. Lajtoch

- nevím, jestli je v tom vtip, ale musí se to ověřit

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- tak tam pravděpodobně došlo k administrativní chybě, že se ten rozpočet neupravil, ale určitě 

to nevede k tomu, že ty peníze někdo ukradl – to nejde – ty peníze se dostaly na položku, ze 
které je možné platit projektové dokumentace a je možné že byly použity na jinou projektovou 
dokumentaci

p. Zácha, DiS.
- ve věci lávky U tenisu o žádné statistice nevím, nicméně teď když byla tíživá dopravní situace 

ve městě, tak já osobně jsem tam potkal párkrát integrovaný záchranný systém a převoz 
pacientů, takže ten most je využíván v těch krizových scénářích

Ing. Pospíšilová
- já bych se chtěla zeptat asi pana náměstka Hluzína, jak jsou připraveny hřiště, jak jsou 

k dispozici občanům a dětem v období prázdnin, protože je to asi měsíc, když jsem se na 
Želatovské ulici dívala na hřiště, kde bylo napsáno, že tam bude otevírací doba o prázdninách 
od 13.00 hodin a to se mi zdá na prázdniny dost nedostatečné

Mgr. Hluzín
- v dané chvíli vám neumím odpovědět, odpovím vám písemně

Mgr. Dvorský
- pokusím se na to odpovědět, protože se jedná o školní hřiště ZŠ Želatovská, ale ten problém je 

obecný
- jestli od 13.00 hodin se vám zdá málo nebo nezdá, tam je to trochu složitější v tom, že během 

veškerých prázdnin, to hřiště může být nějakým způsobem přístupné, ale zároveň tam musí 
být zajišťován dozor, což stojí nemalé finanční prostředky a to město Přerov, navíc když tam 
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zaměstnáte člověka, tak musí také dodržovat pracovní dobu, takže nejdéle 8 hodin a musí mít 
přestávku apod., takže ten provoz není jednoduchý

p. Vyhlídka – občan města Přerova
- takovéto vysvětlení na školní hřiště to považuji za naprosto mizerné
- za našich mladých let se nestavěla taková vybavená střediska a my jsme tam mohli jako 

klučiska vběhnout někdy v 8.00 hodin ráno, nikdo nás nepotřeboval hlídat – nebyly žádné 
problémy

- dnes se staví hřiště za 20 mil.Kč na Svislích – musí se tam pořád něco hlídat, musí se tam 
platit zaměstnanec – je to úžasné

Ing. Pospíšilová
- teď si dovolím a vezmu si do pusy jméno pana Čermáka – pamatuji se, že stejná situace se 

opakovala před rokem nebo před dvěmi, kdy bylo uvedeno do provozu tady to hřiště na 
Želatovské a vůbec se nepředpokládalo, že bude o prázdninách otevřeno

- pak se našly jak prostředky, tak lidi, většinou asi studenti, kteří to tam dokáží ohlídat a bylo to 
hřiště zabezpečeno

- vezmu slova – asi to neřeknu přesně – pane Čermáku omlouvám se – když jsme řekli, že 
v tom případě jste těm lidem to hřiště tam ukradli

Mgr. Hluzín
- chtěl bych reagovat na slova pana Vyhlídky – opravdu tenkrát by rodiče nikdy nenapadlo 

zažalovat  školu, tenkrát si za to mohl každý sám
- dnes je to opravdu složitější, omlouvám se, že nejsem schopen teď momentálně odpovědět, 

naprosto pregnantně a přesně, jak bude provoz na školních hřištích, ale určitě na to budeme na 
odboru

p. Laga
- zareaguji na školní hřiště – já pro ty nedočkavý děcka z Přerova udělám nabídku, že když ráno 

v 6.00 hodin skočí na kolo, po krásné cyklostezce přijedou do Henčlova – je tam 24.00 hodin 
otevřené pískové hřiště i travnaté hřiště a můžou se tam vyřádit až až

Ing. Čermák
- mám aktuální informaci pro zastupitele – teď to budu prezentovat jako manažer kriminality –

zhruba před hodinou došlo k loupežnému přepadení na hřišti na ulici Palackého, přepaden byl 
13-ti letý hoch 14-ti letým příslušníkem jedné početné etnické menšiny v Přerově a musím 
tady nesmírně pochválit policii ČR, která ho dokázala operativně chytit i s tím ukradeným 
mobilem s tím, že 14-ti letý pachatel momentálně sedí na výslechu, s ohledem na věk 
pachatele je mi jasné, jak to dopadne

- nicméně tady bych poprosil pana primátora, protože asi sami vnímáte, že tady tyto případy se 
poslední dobou velice množí ať už je to ve vztahu k seniorům nebo momentálně k dětem, aby 
vstoupil do jednání s vedením policie tady v rámci Přerova, že bychom zvážili rozšíření 
kamerového systému nebo prostě nějaké kroky, které by tomuto aspoň částečně zamezily

p. Hrazdirová – občanka města Přerova
- přišla jsem položit několik otázek ohledně zamýšlené stavby nové tenisové haly v Přerově na 

ulici U rybníka
- jsem jednou z členek petičního výboru, petici jsme podali na magistrát, v současné době je na 

té petici kolem 200 podpisů – manžel Lukáš Hrazdira zasílal e-mail všem zastupitelům 
s několika dotazy

- oznámení o stavbě té haly bylo pro nás překvapivé, na to konto vznikla ta petice a postupem 
času nás napadaly další a další dotazy, protože jednak ta hala se nachází v poměrně husté 
zástavbě na úzké ulici, nedaleko 300 m je veliká tenisová hala TJ Spartaku, která je z 80% 
využívána pro tenis a nás by zajímaly některé aspekty, proč vlastně ta nová hala má stát, jsem 
mimo jiné účastník územního řízení, bylo schváleno územní rozhodnutí
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- mimo jiné by mě zajímalo, jak bude tato hala financována? Zajímalo by mě to z toho důvodu, 
protože v nedávné době se rekonstruoval celý areál TK Precolor – jsou tam nové ploty, 
zámková dlažba, lavečky – z jakých zdrojů a v jakých poměrech to bylo financováno, protože 
teď kvůli stavbě té haly se to má všechno zdemolovat – tak by mě zajímalo, jak je to 
myšleno, protože to územní rozhodnutí nešlo Radou města, jestli je to teda v pořádku 
procesně tady to rozhodnutí, jestli se počítalo při té rekonstrukci, že za 3 roky ten 
rekonstruovaný objekt bude zničen a nahrazen halou?

RNDr. Juliš – vedoucí Odboru SÚ a ŽP
- každopádně nezkoumáme způsob financování ani důvody, které vedou investora pro to, aby si 

podal žádost
- pouze můžu konstatovat, že procesně bylo postupováno ve smyslu zákona při vydání 

územního rozhodnutí, kdy vlastníkem pozemku je město, investorem je TK Precolor, investor 
se souhlasem vlastníka požádal o vydání územní rozhodnutí po územním řízení, bylo územní 
rozhodnutí vydáno a v současné době zatím ještě nenabylo právní moci

Ing.arch. Lukáš – občan města Přerova
- jsem autorem projektu, čeká se na nabytí právní moci územního rozhodnutí
- ta stavba je na tom místě z toho důvodu, že jako projektant jsem chtěl v podstatě eliminovat 

dopad na ten bytový dům, takže jsem přesvědčil investora, abychom jsem šli na plochu, která 
je před trafostanicí, nikoliv před tím bytovým domem, aby ten dopad byl minimální, protože 
jsem se vžil do pozice obyvatele domu a představil jsem si, jak by to asi vypadalo, kdybych se 
měl dívat přímo do té stavby

- takže ona je úplně mimo, proto je na ploše, která byla asi před 3 lety zmodernizována nebo 
upravena z toho důvodu, aby byl chráněn zájem obyvatel toho bytového domu

p. Hrazdirová – občanka města Přerova
- samozřejmě budu ráda, když dostanu písemnou odpověď, pokud je to možné, pošlu další 

dotazy e-mailem

p. Pírek – občan města Přerova
- jsem jeden ze členů petičního výboru
- petice začala jako taková tím, že 100 lidí, kteří žijí v baráku U tenisu 9, 10, 11 jsou prostě 

proti, že bude naproti baráku stát velká hala, která bude oddělena úzkou ulicí od našeho 
bytového domu

- čili kdo bude třeba trpět klaustrofobií a vleze do té ulice, tak ho tam třeba sekne
- bude tam vykáceno asi 120 stromů, v Přerově budou děcka jezdit do školy v přírodě atd., 

mluví se tady o spalovně, mluví se tady o průpichách a o dopravě, jak je Přerov zatížen 
exhalacemi a my vykácíme 120 stromů a vysázíme 20 stromů v Kramářové ulici – to je 
kompenzace

- bodů máme spoustu, napíšeme vám to, jste zvoleni námi lidmi, tak, prosím vás, hajte naše 
zájmy, nehajte zájmy investora

p. Balek – občan města Přerova
- nejdřív chci poděkovat za vstřícný krok vůči občanům, kteří se zajímají o jednání 

zastupitelstva, za to, že jste hlasovali pro zveřejňování materiálů na internetu
- důvod, proč jsem chtěl tady vystoupit je, že jsem se s vámi chtěl podělit o určitou věc, která 

mi určitou dobu leží v žaludku a chtěl jsem vás požádat o vysvětlení, zejména pana primátora
- příspěvek jsem nazval bazén a chtěl jsem začít citací z Etického kodexu: Své soukromé zájmy 

míněno zájmy zastupitele však čestně podřizuje svému veřejnému poslání. Soukromým 
zájmem je míněna jakákoliv výhoda a škoda vyplývající pro člena zastupitelstva a jeho rodiny, 
nebo příbuzné nebo jiné fyzické a právnické osoby, s nimiž má nebo měl pracovní, obchodní 
nebo politické styky – to je první citace a druhá citace je v odstavci 3 – Dary a výhody –
Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti ani žádná jiná zvýhodnění, která 
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by mohla ovlivnit rozhodování narušit nestranný přístup nebo která by bylo možno požadovat 
za odměnu za práci, která je povinností.

- Nyní citace z tisku – je to konkrétně idnes.cz z 24.5.2012, kde se píše: Podle obvinění na 
přerovské politiky, které loni MF Dnes postupně zveřejňovala, policie primátora Lajtocha viní 
např. z toho, že mu firma Přerovská stavební, která se na sporných zakázkách měla podílet, 
stavěla bazén u něj na zahradě. Primátor pak část sumy zhruba 300 tis.Kč nezaplatil a navíc 
podle policistů firma peníze ani nevymáhala.

- v této souvislosti jsem chtěl požádat o vysvětlení, protože to považuji za určitou zásadní věci a 
z tisku jsem se dozvěděl pouze zdůvodnění, že se nejedná o zločin – v případě, že se nejedná o 
zločin, tak jestli to nepovažujete za zásadní porušení Etického kodexu, rád bych od vás slyšel 
vysvětlení z toho důvodu, abych nemusel v hospodě u piva nadávat na to, co se děje na radnici

primátor Ing. Lajtoch
- pane Balku, já vám vůbec nerozumím, nicméně to, co píší noviny, samozřejmě nemusí být 

pravda
- mě bazén nestavěla Přerovská stavební – dělala mi určité práce, žádal jsem manželku ať jim 

hned předloží fakturu, faktura byla v r.2008, nicméně ta firma, protože mi to dělala tak nějak 
okrajově, proto ta platba byla etapovitě, novináři nepsali pravdu, faktura byla plně uhrazena –
běžte na policii ČR, určitě to v protokolu najdete, stavba byla zaplacena, nevím čím jsem měl 
porušit Etický kodex, bazén mi stavěla firma BWS a pro firmu BWS dělala některé práce 
Přerovská stavební

- co se týká čestného prohlášení – já jsem se napřed informoval na Stavebním úřadě a u dvou 
právníků a ti říkali, ať dám čestné prohlášení, následně to projednával Mandátní a imunitní 
výbor v Senátu PČR – vysmáli se mi a vrátili mi tento podnět, ani jsem neměl povinnost  
dávat tento bazén do čestného prohlášení, neboť ta částka se počítá jako společné jmění 
manželů, takže ani nepřevýšila plánovanou výši

p. Jandová
- mám dotaz na vedení města nebo na příslušného úředníka – ještě k té tenisové hale
- chápu, že město nemůže mluvit do investic soukromé společnosti, nicméně tato stavba bude 

na pozemcích města a tak bych ráda věděla před takovou závažnou výstavbou, před vydáním 
územního rozhodnutí proč nenapadlo město projednat tento záměr s občany, protože všude se 
to píše, jak projednáváme s občany budoucí záměry a myslím si, že v této stísněné lokalitě by 
se takováto závažná věc měla projednat

- tak se ptám, proč se neprojednala a druhý dotaz mám na vykácení zeleně – nerozumím tomu, 
jestli se v této lokalitě vykácí 100 stromů, tak jaký přínos to bude mít pro tuto lokalitu, když se 
stromy nasází někde u nádraží, tomu taky nerozumím

p. Zácha, DiS.
- ze Stavebního úřadu jsem si vytáhl to územní rozhodnutí – když se podíváte na stavební – a to 

bez toho, abych tam měl nějaký osobní zájem – tenis nehraji a pravděpodobně ani hrát 
nebudu, ale je tam objekt SO 10007, což jsou sadovnické úpravy a tam se píše, že v rámci 
konečných terénních úprav na zatravněných plochách a plochách veřejné zeleni bude 
provedeno výškové dorovnání terénu, urovnání a osetí travním semenem, výměna 
zatravněných ploch

- v rámci sadovnických úprav budou v areálu doplněny stromy a keře
- protože jsem ve své soukromé praxi dělal, tak jak tady pan architekt Horký to, že jsem 

povoloval pro developery různé záměry a stalo se mi, že jsme měli náhradní výsadbu, když 
jsme v k.ú. Předmostí museli něco vykácet, taky nám to připadlo nesmyslné, proč musíme 
sázet za 300tis.Kč na Čekyňském kopci, ale to je kompetentní rozhodnutí úředníka, takže tato 
firma – tak jak jsem se dočetl – musí vysadit na Kramářové ulici, ale musí vysadit i 
v tenisovém areálu

- možná to přirovnám trochu nesmyslně, ale když se projektovalo a povolovalo dálnice D1, taky 
se nezvali všichni občané a byli to účastníci toho řízení – problém nezlehčuji – musíme pořešit 
tuto debatu na zastupitelstvu
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Mgr. Puchalský
- s ohledem na vážnost situace bych nechal územní rozhodnutí stranou
- správní proces podle příslušných zvláštních právních předpisů tady neřešme, to není 

významné, ale co je vůči těm lidem, dle mého názoru, brutální – v tom místě, kde bydlí – to je 
opomenutí samosprávy

- samospráva nepochybně již delší dobu, a tím myslím primátora i radu, konec konců i nás 
zastupitele ví a z materiálu na radnici je to patrno, že již v listopadu loňského roku vznikl 
jakýsi nápad, tzn. nápad vybudovat tam v tom prostoru – proti tomu nic – to je právo každého 
investora – prostě budovat

- nicméně ti lidé v tom místě a samospráva je povinna projednávat i primátor je povinen 
informovat občanstvo o tom, co se děje, co se má dít – oni nechápou, proč se dostali k té 
informaci v momentu, kdy je zahájeno správní řízení nebo v podstatě správní řízení před 
koncem, kdy se mají do x dnů vyjádřit k tomu, co se tam bude dít a přitom v rámci stavebního 
zákona je obec účastníkem řízení ve dvou polohách – první je poloha politického orgánu –
účastník řízení je obec, tzn.město a jeho orgány, ty se v podstatě problémem nezabývaly, 
občanstvo neinformovaly a to je to zásadní, co mě na tom nejvíc hněte

- nemohli samozřejmě lidé včas uplatnit námitky a návrhy směrem k panu primátorovi, 
k radním atd., který by svolal jednání s investorem, vyladil by možná některé pochybné věci, 
které jsou v petici, které je občané neví a nevíme je ani my a ten zásah ve své podstatě v tom 
území je, nechci říct brutální, ale je natolik změnný, že ti lidé se brání

- toto je pro mě klíčová věc, že za občany, ať už ten výsledek je jakýkoliv se neumíme postavit, 
neumíme s nimi komunikovat, neumíme je informovat a přitom nepochybně, a já si myslím, 
že to tak je, pan primátor dlouhodobě ví o tom, že ten záměr existuje

RNDr. Juliš – vedoucí odboru SÚ a ŽP
- chci odpovědět paní Jandové na způsob uložení náhradní výsadby jako kompenzace 

ekologické újmy – ano té lokalitě to nepřinese vůbec nic, když se provede ta náhradní výsadba
na jiném místě, nicméně je to způsob, jak tu zeleň dostat tam, kde chybí a dělá se to poměrně 
často v případě, že v daném místě není možnost stromy vysadit – my jsme samozřejmě 
prověřovali i tu možnost zda obec má k dispozici pozemky, poblíž této lokality náhradní 
výsadbě neměla a náhradní výsadba se ukládá se souhlasem vlastníka, takže tam k úhoně 
nedošlo, v podstatě ne, že by tam nebylo úplně místo, ale protože ta lokalita není připravená, 
takže na to budeme pamatovat v dalších povolovacích procesech

- je naprosto běžné, že se náhradní výsadba ukládá v rámci obce i na jiných pozemcích než 
v blízkosti té lokality, kde ke kácení dochází, navíc tam velká část dřevin z té původní 
výsadby zůstává – to hrozně vypadající číslo 110 nebo 111 dřevin je proto, že tam bylo 
v minulosti vysázeno spousta okrasných stromků, keřů, nebyla prováděna žádná výchovná 
probírka, nebyl pěstěn ten porost

- v rámci samosprávného procesu je daleko větší prostor projednávat s veřejností záměry než 
v rámci správního procesu, který jednoznačně říká, kdy veřejnost je účastníkem řízení, kdy 
může do toho procesu vstupovat

- obec je vždy účastníkem řízení a navíc v případě, že je vlastníkem tak je dvojím účastníkem 
řízení a tam je prostor pro projednání s veřejností, pro ten správní orgán nikoliv

Mgr. Netopilová
- ráda bych poznamenala, že podle zákona to všechno bylo v pořádku, byl vyvěšen materiál 

tam, kde měl být vyvěšen, ale nikdo se už nesnažil občany Přerova ať už s těmi, kteří bydlí 
v oné lokalitě nebo s těmi, kteří bydlí kdekoliv v Přerově, protože ta lokalita je odpočinkovou 
pro většinu obyvatel, nikdo se nesnažil s těmi lidmi promluvit, vejít s nimi v kontakt dříve

- celá ta věc se mi zdá cynická vůči občanům a myslím si, že z hlediska toho, že učím mladé 
lidi, tak mě přijde velmi nesprávné, že na jedné straně tady vyhlašujeme nějaké 
environmentální projekty a deklamujeme o tom, jak je nutné pracovat na životním prostředí a 
na druhé straně klidně obětujeme stromy, odpočinkovou lokalitu, protože ji někdo chce a 
v souvislosti s tím, kdo ji chce – tedy využít, přetvořit, tak bych měla 2 dotazy – jednak, kdo 
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z radních hraje tenis u pana Huťky a kdo z radních – jestli je tady někdo – byl s panem 
Huťkou v Paříži na výletě na turnaji v Roland Garros – myslím si, že by to ledacos mohlo 
objasnit, nebudu mluvit o parkovacích kartách atd.

p. Jandová
- mám doplňující dotaz na pana Záchu k tomu před tím, jak jsme se bavili – chtěla bych vědět, 

jestli si opravdu pořád myslí, že ten záměr v té lokalitě neměl být projednán s občany, tak jak 
jste vzpomínal D1, jestli si myslíte, že je to ten stejný případ

p. Zácha, DiS.
- vždycky v tom Různém u toho konce zacházíme dle mého názoru až za hranici „slušných 

mravů“ v určitých případech
- já tenis nehraji, já jsem nikde s nikým nebyl, já doplácím pouze na to, že jsem ze své 

iniciativy, protože jsem tušil, že tam samozřejmě musel figurovat odbor majetku, tak jsem si 
tu problematiku vytáhl ze Stavebního úřadu se všemi vyjádřeními a vidím, že je to kontra

- kdybych seděl a mlčel, tak jsem možná udělal líp
- co se týká jestli si to myslím, tak já si to nemyslím, ale já bych chtěl, když už, tak 

konstruktivní návrh, ať mi někdo poradí, jak budeme vybírat záměry, na které budeme 
svolávat veřejná slyšení

- moc dobře víte, když jsem byl iniciátorem částečných protipovodňových opatření na 
Nábř.E.Beneše, tak jsem si to veřejné slyšení svolal – myslím si, že to hovoří za vše a já bych 
vám přál, ti, co tam chodí do té rekreační zóny, před 14 dny nebo 3 týdny byl poměrně velký 
vichr – šel jsem tam se psem a s malochama a na jedné lavičce ležela ulomená haluz možná 
v průměru 30 cm, kdyby se ,nedej bože, stalo, že to na někoho spadne, bude průšvih, zase 
budeme napadáni – město Přerov

- paní Jandová, stavební úřad nespadá do mé kompetence, jestli vám připadá, že odbor majetku, 
který zahrnuje i investice a do budoucna i domovku je málo, tak se na mě nezlobte – zeptejte 
se toho, kdo má na starosti stavební úřad – proč to nebylo projednáno

- je tady vedoucí stavebního úřadu, ať vám odpoví, jak hovoří zákon

RNDr. Juliš – vedoucí odboru SÚ a ŽP
- nechci být neloajální,ale to projednání mělo proběhnout na úrovni obce, pokud se teda chtělo

Mgr. Puchalský
- pane Zácha, já jenom k tomu vašemu vykrucování – vždyť to má být postaveno na majetku 

města, který je ve výpůjčce 
- už jenom ten holý fakt by vás měl motivovat k tomu, že sezvete občany, že řeknete vážení 

spoluobčané, bla bla bla povídejte, co chcete, co nechcete, zavoláme investora...
- to jsou věci, které se běžně dějí a jak jsem nedávno studoval nález Nejvyššího správního 

soudu v odůvodnění, tak dokonce obec z hlediska nálezu je povinna, nechci říct občany přímo 
chránit, ale projednávat, informovat a opravdu osekávat a ořezávat napětí mezi individuálním 
a veřejným zájmem

p. Vyhlídka – občan města Přerova
- volení zástupci samosprávy už ze své podstaty mají hájit zájmy občanů
- odbor životního prostředí – to já tak kolem toho běhám – ten tady v podstatě neexistuje, 

vrchol tomu byl nasazen sloučením s odborem stavebním – to je něco hrozného
- odbor životního prostředí se má starat o to, aby stromy byly, aby rostly – tady se každým 

rokem vykácí 450, 500 stromů – tak, kde to proboha žijeme

Mgr. Kulíšek
- nebráním se jakémukoliv projednávání s občany a nikdy jsem se nebránil
- řekněte mě, ve které fázi jsme měli projednat s občany tuto věc, když jsme se o ní dozvěděli 

v podstatě před týdnem, před 10 dny
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- zeptám se teda pana Juliše, proč nedal podnět, abychom svolali to veřejné slyšení s občany –
musím se zeptat takto, protože já o tom nevím, že se má stavět hala na centrkurtu , dozvěděl 
jsem se to až na základě této kauzy

- takže příště prosím pana vedoucího odboru, aby dal vědět politické reprezentaci, kdy a ve 
kterém okamžiku máme svolávat veřejné slyšení, na základě kterých podnětu a řízení 
stavebního úřadu

- tenis samozřejmě hraji, to se ví, lyžuji, jezdím na kole
- pro paní Netopilovou, která si zjišťuje výši členských příspěvků v tenisovém klubu, které 

platím, tak pro všechny ostatní ano hraji tenis, ale to neznamená, že lobuji za tenisovou halu

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- pokud někdo měl dát podnět k této věci, tak to není Stavební úřad, ale odbor majetku, tam míří 

pan Mgr. Puchalský
- protože Stavební úřad opravdu může jen v tom stavebním řízení, takže to je na něho 

směřováno naprosto neoprávněně

primátor Ing. Lajtoch
- já bych to uzavřel, odpovíme určitě písemně petentům
- vím, že pan Huťka přemýšlí o investici jako takové, že to doběhlo už do toho územního řízení 

jsem nějak věděl,že probíhá, protože vím, že na plotě okolo tenisového areálu byla ta 
informace dána, možná jsme zanedbali to, že odbor majetku měl dát podnět, že by to mohla 
být komplikovaná investice a proto jsem měli vyvolat veřejné slyšení

p. Pírek – občan města Přerova
- na stavební odboru, když bylo toto projednáváno, tak naše podněty byly jaksi probrány, ale 

bylo nám řečeno, že brečíme dobře, ale na špatném hrobě, čili vy se pořád obracíte na 
vedoucího stavebního odboru, ale já se obrazím na vás jako na volené politiky

Ing.arch. Lukáš – občan města Přerova
- v tom areálu je celkem asi 300 stromů, samozřejmě ani já jako projektant ani investor jsme 

neměli radost, že tam byl dopad toho kácení 110 nebo 111 stromů, ale musím upřesnit –
rozhodnutí o kácení dřevin vyžadovalo jenom 30 ks těchto dřevin z toho celku, na ty ostatní se 
nevztahuje ochrana a v podstatě se souhlasem vlastníka toho pozemku mohou být vykáceny, 
aniž by byly povolovány

- bohužel musím přiznat, že v tom areálu jsou samé tenisové kurty, těch zelených ploch je tam 
omezeně, takže máme omezené možnosti, jak tam udělat náhradní výsadbu

- ale my bychom tu zeleň chtěli zpátky dostat, proto jsme jednali už dřív, před podáním 
územního rozhodnutí, s rybáři, oni tam vlastní pozemek, který tam navazuje na ten areál, aby 
ho nabídli městu a pokud by o to město nemělo zájem, tak my jsme připraveni jednat – je to 
v podstatě už zakotveno v územním rozhodnutí tato podmínka – s těmi rybáři, aby na jejich 
pozemku, s jejich souhlasem byla náhradní výsadba provedena, aby zůstala v té lokalitě, aby 
ta újma nebyla taková

p. Huťka – občan města Přerova
- jsem prezidentem tenisového klubu TK Precolor Plus od včerejška TK Precheza
- tenis se v Přerově hraje 113, 114 let a má za sebou celou řadu úspěchů, které proslavili Přerov 

jako město a výstavba tenisové haly je vedena jenom tím, že bychom chtěli dotvořit 
podmínky, které dneska už nejsou na takové úrovni jako v jiných lokalitách

- jen namátkou vzpomenu – Hranice postavily nedávno tenisovou trojhalu s účastí města 5,5 
mil.Kč, postavila se hala v Rožnově, ve Frýdlantě a to jsou města poněkud menší než Přerov a 
s podstatně jinou tenisovou historií než Přerov

- chci říct, že nám jde jen o to, abychom vytvořili podmínky pro mládež, což je hlavní naší 
náplní – ta práce s mládeží, máme tady vrcholové středisko mládeže, máme tady tréninkové 
středisko mládeže a tím, že se změnily majetkové poměry, co se týče velké haly – dneska je to 
víceúčelová hala, 
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- nejsme vedeni tím, že bychom chtěli škodit, jsme vedeni dobrým úmyslem vytvořit podmínky, 
aby Přerov mohl mít ten tenis, na který jsme byli zvyklí

p. Balek – občan města Přerova
- já jsem vás chtěl požádat, abyste tu situaci usnadnil občanům, kteří pochybují o určité morální 

čistotě vašich skutku, třeba o té záležitosti informoval na vašich stránkách „lajtoch.cz“, 
protože tam se člověk dozví spoustu informací, ale tohle, co já považuji za zásadní, tak o tom 
tam není ani zmínka

- chtěl jsem říct naprosto otevřeně, že to, aby jakýkoliv zastupitel, politik v ČR přijímal nějaké 
dílčí plnění ať už na rekonstrukci nebo dílčí stavební práce pro své vlastní osobní záležitosti, 
tak to za normální nepovažuji

primátor Ing. Lajtoch
- pane Balek, vy vůbec nerozumíte této situaci, ani nechcete rozumět, ale klidně přijďte – já 

jsem chtěl ty informace zveřejnit, nicméně kolegové – nás bylo více obviněných – nechtěli 
tyto informace dát – já s tím nemám problém

- vy jste se tady prezentoval dost si myslím, že nesourodě – přijďte – já vám ty materiály ukážu 
a vysvětlím

- žádné dílčí plnění jsem nepřijal, řádně jsem zaplatil provedenou práci – přečtěte si rozhodnutí 
krajské státní zástupkyně

p. Kohout – občan města Přerova
- já jen lehce zrekapituluji – trestně stíhán v souladu s rozhodnutím policie i státního zástupce, 

zastaveno nadřízeným státním zástupcem a nejvyšším státním zástupce opět vráceno do hry i 
včetně vašeho jména

- pro mě – je to druhé potvrzení, vaši argumentaci chápu – vy se bráníte, ale vy reprezentujete 
město, což je pro mě už vážný problém – nevím, že vy ho stále nevnímáte

- váš předseda mluví o presumpci viny a vy – on je zbaven všech exekutivních funkcí a já si 
myslím, že už je na čase, abyste opravdu začal uvažovat o tom, že rezignujete na svůj post

primátor Ing. Lajtoch
- dobře, je to váš názor, pane Kohoute, já bych rád, ať se ta kauza uzavře a potom se o tom 

můžeme dále bavit

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové: 5 pro, 2 proti, 2 se zdrželi, 23 nehlasoval, 1 nepřítomen 
(Mgr. Frídlová, MBA)  - NEPROŠLO

537/12/10/2012 Parkovací karty - návrh Mgr. Netopilové

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit Radě města Přerova, aby do 30 dnů   
od konání zasedání zastupitelstva, předložila zastupitelům materiál, ve kterém bude doloženo, že 
obdarované subjekty karty zaplatily nebo je vrátily městu.

Hlasování o návrh Ing. Pospíšilové: 14 pro, 3 se zdrželi, 15 nehlasovalo, 1 nepřítomen (Mgr. 
Frídlová, MBA)  - NEPROŠLO

538/12/10/2012 Parkovací karty - návrh Ing. Pospíšilové

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit Radě města Přerova, aby do 30 dnů od 
konání zastupitelstva předložila zastupitelům upravenou evidenci karet, která odpovídá skutečnému 
stavu. U čísla parkovací karty bude uvedena SPZ auta, sdělení, zda jde o auto služební nebo soukromé, 
jméno, příjmení popřípadě název subjektu a podpis přebírajícího.
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V případě firem nebo politických stran bude evidence doplněna způsobem nabytí parkovací karty 
například darovací smlouva.

539/12/10/2012 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami vznesenými na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 10.9.2012

Hlasování: 32 pro,  1 nepřítomen (Mgr. Frídlová, MBA)

ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 18. června 2012            
v 19.00 hodin.

V Přerově dne 27. 6. 2012

                                                                                                                            Ing. Jiří Lajtoch
  primátor města Přerova

                                                                                                                         Ing. Tomáš Dostal
              člen Rady města Přerova

                                                                                                                    Mgr. Elena Grambličková
    členka Zastupitelstva města Přerova




