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Z Á P I S

z  13. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 10. září 2012

POŘAD:
---------------

1. Zahájení

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

3. Majetkoprávní záležitosti

4. Finanční záležitosti

5. Rozvojové záležitosti

6. Investiční záležitosti

7. Školské záležitosti

8. Sociální záležitosti

9. Informace o přípravě Integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem Olomouckého 
kraje

10.     Různé

11.     Náměty, dotazy a připomínky

12.     Závěr zasedání
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Přítomni:

A. Předsedající:

Ing. Jiří Lajtoch - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni:  Mgr. Vladimír Puchalský
 MVDr. Jiří Skyva
 Ing. Michal Symerský

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

13. 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. Vladimír Puchalský, MVDr. Jiří Skyva, Ing. Michal Symerský.

Na zasedání se dostavil v průběhu zasedání:   Ing. Michal Špalek

Je přítomno 31 zastupitelů. Zasedání je schopno se právoplatně usnášet.

Upozorňuji, 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.
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Zápis z 12.zasedání Zastupitelstva města konaného dne 18. června 2012 je ověřený a vyložený             
u zapisovatelky. Pokud k němu nebudou během dnešního jednání vzneseny námitky, bude zápis 
považován za schválený.

Za ověřovatele dnešního zasedání jsou navrženi Čestmír Hlavinka a Břetislav Passinger.
Hlasování o ověřovatelích:  Při hlasování bylo pro 29, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

Písemné pozvání na dnešní 13. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 
bylo řádně svoláno  a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 14. srpna 2012, 
pod evidenčním číslem 596. Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a 
§ 93 zákona o obcích.
Má, prosím, někdo pozměňující nebo doplňující návrh k programu dnešního 13. zasedání 
Zastupitelstva města? Pokud tomu tak není, žádám Vás o hlasování  o programu dnešního zasedání: 
při hlasování bylo pro 31 jednomyslně..

Zapisovatelkou jmenuji paní Ludmilu Schönovou.

Dovoluji si upozornit, že v 16.00 hodin je přizván vedoucí odboru životního prostředí Olomouckého 
kraje Ing. Veselský k projednání materiálu označeného 9 – „Informace o přípravě Integrovaného 
systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji, včetně zařízení na energetické využití odpadu“.

„ Vážené dámy, vážení pánové, dnešní zasedání Zastupitelstva bude jako předsedající v bodech 
programu 2 až 4) řídit náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. Ve druhé polovině zasedání, počínaje 
bodem 5) Rozvojové záležitosti, se řízení zasedání ujmu opět já.
Nyní již přistoupíme k projednávání jednotlivých materiálů podle schváleného programu a předávám 
slovo Mgr. Kulíškovi.

540/13/1/2012 Zahájení, schválení programu 13. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10. září 2012

2. schvaluje Čestmíra Hlavinku a Břetislava Passingera za ověřovatele 13. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova
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2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA OD 12. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA, INFORMACE   Z VÝBORŮ

541/13/2/2012 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních        
za I. pololetí 2012

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních 
rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních                 
za I. pololetí 2012.

Při hlasování bylo pro 31 jednomyslně.

542/13/2/2012 Informace o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 882 v Přerově        
na ul. Jateční 26

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí usnesení Rady města Přerova                   
č. 1686/44/2/2012, kterým bylo ukončeno prověřování plnění Smlouvy o nájmu nebytových prostor     
v domě č.p. 882 v Přerově na ul. Jateční 26 z důvodu ukončení nájmu k 30. 9. 2012 výpovědí ze strany 
nájemce.

Při hlasování bylo pro 29, 2 nehlasovali.

543/13/2/2012 Zpráva z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole usnesení Rady města Přerova č. 1110/25/6/2011 -
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - nebytových prostor             
v objektu občanské vybavenosti č.p. 2883 příslušném k části obce Přerov I - Město,                
na pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov
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2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole vnitřní směrnice č. 8/2001 POKUTOVÉ BLOKY 
v platném znění a kontrole jejího dodržování

Při hlasování bylo pro 28, 3 nehlasovali.

544/13/2/2012 Kontrola dotací

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města Přerova 
provedením kontroly dodržení podmínek při čerpání dotací stanovených smlouvami:

1. Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/707/2011 
Dotace byla poskytnuta Tělocvičné jednotě Sokol Henčlov na základě usnesení ZM Přerova              
č.  277/7/6/2011.
2. Smlouvy o poskytnutí dotace č. 06/015/021/10 a č. SML/177/2011
Dotace byly poskytnuty TJ SPARTAK PŘEROV na základě usnesení ZM Přerova č. 46/2/8/2010      
a č. 35/2/6/2010.
3. Smlouva o poskytnutí dotace č. 11-015-001-08 včetně dodatků č. 1, 2 a 3
Dotace byla poskytnuta obchodní společnosti TEPLO a.s. na základě usnesení ZM Přerova                 
č. 344/15/3/2008, č. 598/20/3/2009, č.655/21/6/2009 a č. 924/28/4/2010.

Původně předložený  materiál:
2.4 Přehled dotací vybraných Kontrolním výborem ke kontrole

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí oznámení Kontrolního výboru o 
připravovaných kontrolách čerpání dotací u následujících subjektů:
1. Tělocvičná jednota Sokol Henčlov
Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/707/2011 uzavřená na základě usnesení ZM Přerova č. 
277/7/6/2011
2. TJ SPARTAK PŘEROV 
Smlouva o poskytnutí dotace č. 06/015/021/10 uzavřená na základě usnesení ZM Přerova č. 
46/2/8/2010  
Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/177/2011 uzavřená na základě usnesení ZM Přerova č. 
35/2/6/2010
3. TEPLO a.s.
Smlouva o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08 uzavřená na základě usnesení ZM Přerova 
č. 344/15/3/2008 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3. Kontrola bude zaměřena na použití dotace v roce 
2011.

Diskuse:
p. Laga:
- jednáme o vyměněném materiálu 2.4, který zastupitelé obdrželi na stůl.

Při hlasování bylo pro 28, 3 nehlasovali.
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545/13/2/2012 Vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí předloženou zprávu, týkající se 
vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací.

Diskuse:
Ing. Šlechta:
- v případě sociálních služeb máme tady náklady za rok 2010, 2011. V případě Technických 

služeb jsem tuto informaci nenalezl. 
 Chci se zeptat, ve srovnání s příspěvkovou organizací, výdaje města na činnost 

zabezpečenou  Technickými službami jsou vyšší, stejné nebo nižší? 
Ing. Lajtoch:
- náklady určitě nejsou větší. Vycházejí z výběrového řízení. 
Bc. Zatloukal:
- na tuto jednoduchou otázku není až tak jednoduchá odpověď, protože jedna věc jsou náklady   

a druhá věc náklady pro Technické služby. V minulosti příspěvková organizace neplatila 
nájem. V současné době Technické služby platí nájem, jsou plátcem daně z přidané hodnoty. 
Můžu říct, že náklady jsou srovnatelné, ale investice do majetku jsou nesrovnatelně vyšší. 
Když se podíváte, jak se staráme o vlastní majetek nebo o majetek města, který máme 
pronajatý nebo na techniku, tak ten pokrok je velký. Důležité je to, že proběhla veřejná soutěž, 
kdy Technické služby se přihlásily do této soutěže a ceny jsou dány na základě smluvního 
vztahu, tzn. je přesně řečeno jaké výměry za jakou cenu se budou dělat. 

Ing. Šlechta:
- taková odpověď je neurčitá, nejasná. 

 Žádám, aby zastupitelé obdrželi materiál, kde bude výhled výdajů města v jednotlivých 
letech za příspěvkovou organizaci a za s.r.o., abychom mohli poznat, jakým směrem se to 
vyvíjí. Je to krásné, že máte v Technických službách zisk, ale, aby tomu nebylo jako 
v Dopravním podniku města Prahy. Prosím o důkladnou analýzu. 

Mgr. Kulíšek:
- bude písemně odpovězeno.

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

546/13/2/2012 Změna v personálním obsazení osadního výboru Penčice

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odvolává na základě §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),     
ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 30.9.2012 z funkce člena osadního výboru Penčice 
paní Janu Cigánkovou,
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2. volí na základě §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 1.10.2012 do funkce člena osadního výboru Penčice pana 
Kamila Šromotu.

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

547/13/2/2012 Informace o činnosti Rady města Přerova od 12. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Diskuse:
Mgr. Kulíšek:
- od 12. zasedání zastupitelstva se uskutečnila tato jednání Rady města Přerova: 
- 43. schůze Rady města Přerova dne 27. června 2012 
- 44. schůze Rady města Přerova dne 17. července 2012
- 45. schůze Rady města Přerova dne 31. července 2012
- 46. schůze Rady města Přerova dne 22. srpna 2012
- 47. schůze Rady města Přerova dne 4. září 2012

z kterých jste všichni obdrželi přehled přijatých usnesení. 
Ing. Šlechta:

 rád bych se zeptal, jestli proběhly kontroly evropských dotací, jestli je všechno 
v pořádku, jestli nám nehrozí nějaké další nečekané výdaje, protože máme schvalovat 
řadu různých příspěvků. 

Mgr. Kulíšek:
- obdržíte písemnou odpověď.

Při hlasování bylo pro 26, 5 nehlasovalo.

3.  MAJETKOPRÁVNÍ   ZÁLEŽITOSTI

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

548/13/3/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1027         
v  k.ú.  Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č. 1027 orná půda,  o výměře cca 3.644 m2,       
v k.ú. Újezdec u Přerova .
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2. schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 1027, orná půda, o výměře 12.267 m2, 
v k.ú. Újezdec u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2012

Diskuse:
Mgr. Grambličková:
- dnes máme předložených několik materiálů, které souvisí s předkupním právem města na dané 

pozemky a jsou z velké části negativní, tedy neschvalujeme odkup toho pozemku. Jde mi o to, 
že pokud je pozemek vázán předkupním právem tak předpokládám, že z důvodu rozvojových 
tato blokace je a přesto ten pozemek pouštíme. Bylo to dobře uváženo? Jsou to obrovské 
peníze. 

p. Zácha, DiS.
- zvažujeme každou žádost, která přijde. Soukromé osoby žádají o využití předkupního práva     

a hodnotíme to podle územního plánu, jestli to pro nás má význam nebo nemá. Když 
vykupujeme od soukromé osoby na dálnici, tak samozřejmě chceme využít předkupního 
práva. Když máme vykupovat od Českých drah tak využijme, že máme vázanost územním 
plánem a samozřejmě budeme toho využívat. 

Při hlasování bylo pro 28, 1 se zdržel, 2 nehlasovali.

549/13/3/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5388/4      
v  k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č. 5388/4, zahrada, o výměře cca 700 m2, v k.ú. 
Přerov.

2. schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku  p.č. 5388/4, zahrada, o výměře cca        
3 035  m2, v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2012

Při hlasování bylo pro 29, 2 nehlasovali.
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550/13/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – nebytové jednotky č.  2631/101 v objektu bytový dům č.p. 
2631, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2487/6 
v k.ú. Přerov (Vaňkova 14)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nebytové jednotky  č. 2631/101, 
dílna nebo provozovna, v objektu bytový dům č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I - Město,      
na pozemku p.č. 2487/6, v k.ú. Přerov, (Vaňkova 14) o celkové výměře 35,10 m2 včetně s ním 
souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2631, příslušném     
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/6, v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 2487/6, zast. pl.   
a nádvoří, v k.ú. Přerov ve výši id. 3510/99447 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
I.Z.,  za kupní cenu ve výši 252.720,-Kč (cena   v místě a čase obvyklá).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

Diskuse:
Pí Tomaníková:
- dříve se prosazovalo, že nebytové prostory si podržíme z hlediska ekonomického. Od toho se 

upouští nebo jen v tomto případě?
p. Zácha, DiS.
- v současné době jsme zastavili všechny tyto odkupy, protože se zpracovává analýza, kterou 

jsme slíbili, a to, aby zastupitelé dostali materiál, kolik nám jednotlivé nebytové prostory 
vynáší a jaký je čistý zisk města. Pokud jsou nebytové prostory třeba na Kozlovské, kde 
nabízená cena je za dva roky zpátky, tak tam prodávat nebudeme. V tomto případě je 
návratnost zhruba deset let. 

Mgr. Grambličková:
- já jsem své stanovisko několikrát říkala. Jenom chci říct, že paní Z.  měla vždycky zájem, já 

jsem ji ve své době utvrzovala, že až tam nebudu, tak to pravděpodobně koupí,  že nejsem 
zastáncem odprodeje nebytových prostor.  

- Ke Kozlovské ulici – asi došlo k nějakému šumu informací. Mluvila jsem s lidmi, kteří 
využívají nebytové prostory, dali si žádost o odkup, která tady neprošla a říkají, že žili 
v přesvědčení, že když žádost nedají, tak jim to někdo vyfoukne a prostor jim prodá, i když 
oni jej užívají. Chci požádat, aby informace nájemcům nebytových prostor byly podávány tak, 
aby nežili ve stresu, že o svoji živnost přijdou. 

p. Zácha, DiS.
- já doplním, aby to bylo pro všechny jasné, co se děje. V současné době realitní společnost, 

která byla vybrána obchází nebytové prostory a dělá nám tržní nájem, ohodnocuje nebytové 
prostory. Stávající nájemci volají, já jim vysvětluji, že nemáme zájem udělat v prvním kole 
výběrové řízení. Pokud se zastupitelstvo rozhodne prodat nebytový prostor, tak to nabídne 
současnému nájemci, který tam je. Ten nabídky využije nebo ne. Pokud nevyužije a my 
bychom měli vůli prodat, tak vyhlásíme výběrové řízení a bylo by asi spravedlivé nabídnout to 
společenství vlastníků toho domu jestli si to nechtějí koupit do vlastnictví. Do konce roku by 
zastupitelé materiál měli obdržet, abychom se mohli rozhodnout, jak s tím pracovat. Na 
všechno se musí zpracovávat znalecké posudky a to představuje nemalé prostředky. Proto 
musíme znát vůli zastupitelstva, jak dál pokračovat. 

Při hlasování bylo pro 30, 1 se zdržel.
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551/13/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – objektu  bydlení č.p. 406, příslušného k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731 a p.č. 732, včetně 
příslušenství,  vše v k.ú.Přerov (Velké Novosady 5)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje  neschvaluje úplatný převod objektu bydlení  
č.p. 406, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731, zast.pl.   
a nádvoří, o výměře 421 m2 a p.č. 732, ost.pl., o výměře 886 m2, včetně příslušenství, vše v  k.ú.Přerov 
(bývalé dílny SOŠ a SOU elektrotechnického Lipník n/B., Velké Novosady 5) z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Marka Rybky, místem podnikání Rokytnice 460, IČ 
60791187 za kupní cenu ve výši 4.305.000,-Kč (dle nabídky zájemce).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- dostala se ke mně informace, že pan Rybka uvažuje, že v tomto objektu zřídí ubytovnu. 

Domnívám se, že v této lokalitě je ubytoven dost. Ptám se, jestli máme možnost zavázat 
zájemce, k jakému účelu bude nemovitost sloužit. 

- V opačném případě dávám protinávrh: zrušit výběrové řízení a vyhlásit nové, ve kterém 
bychom stanovili účel ke kterému má nemovitost sloužit.

p. Zácha, DiS.
- když se podíváte do důvodové zprávy, pan Rybka uvedl, že nemovitost míní využít jako 

skladovací prostory a kanceláře. Nemám informaci jestli tam bude nebo nebude ubytovna. 
Nikdo z nás také nechce aby tam ubytovna vznikla. Nechám to na zvážení zastupitelů. 

Mgr. Dvorský:
- výtěžnost z prodeje této nemovitosti by mohla být větší než je to, co bylo nabídnuto v tuto 

chvíli. Bylo by relativně rozumné to výběrové řízení zopakovat a doufat, že město z toho 
obdrží víc peněz. K využití objektu chci říct, že nikdo z nás nechce aby tam vznikla ubytovna. 
Obávám se, že tomu nejsme schopni zabránit. Pokud nový vlastník budovu dál prodá, žádná 
naše podmínka k využití ho nedonutí, aby nemovitost využíval podle toho jak sám chce. Bylo 
by dobré výběrové řízení zrušit už jen s ohledem na cenu, která byla nabídnuta oběma 
subjekty. 

- dávám protinávrh: vypustit ustanovení ve vazbě na budoucí využití.
Ing. Šlechta:
- nesouhlasím s panem Dvorským, že by tam neměla být zavazující podmínka. Zvláště pro tuto 

lokalitu je nutné vložit věcné břemeno, aby smlouva byla koncipována jiným způsobem než 
v případě Škodovy ulice. Máme tady ponaučení poměrně jasné. 

Mgr. Netopilová:
- dávám protinávrh: stáhnout materiál s tím, že bude dopracován tak, aby město mělo 

nějaké pojistky proti tomu, aby vznikla ubytovna.
Máme odborníky, kteří si s tím určitě poradí. Musíme se o tuto lokalitu postarat, aby to 
nedopadlo jak ve Škodovce.

Mgr. Kulíšek:
- stáhnout materiál může jenom předkladatel.
p. Zácha, DiS.
- bylo vypsáno výběrové řízení, které mělo nějaká kritéria a požadavky na uchazeče. Ti 

podmínky splnili. Výběrové řízení bylo regulérní a transparentní. Stáhnout materiál nemůžu. 
Pí Tomaníková:
- mám dotaz – co říká územní plán. Mám dojem, že je tam ubytování. 
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Ing. Gala:
- je tam občanská vybavenost. 
Mgr. Grambličková:
- mám obavy, že tady to riziko existuje. Že tam ubytovna vznikne. Nevím, jak se tomu dá 

zabránit. I kdybychom zvolili účel využití, tak vlastník je vlastník. Měl by zaznít právní názor 
zda můžeme vlastníkovi nemovitosti určit využití budovy. 

Mgr. Vojtášek:
- nelze efektivně zabránit tomu, aby vlastník svou nemovitost nějakým způsobem využíval. 

Nezabráníme v žádném případě tomu, že to převede na někoho dalšího, kdo si s tím bude moci 
dělat cokoliv. Pokud bude formulováno usnesení na zrušení výběrového řízení tak 
zastupitelstvo se s tím musí vypořádat schválit nebo neschválit. Protinávrh by měl znít 
neschvaluje. 

Mgr. Netopilová:
- mám dotaz jestli by všechny tyto věci nešly ošetřit ve smlouvě. 
Mgr. Dvorský:
- chci přeformulovat usnesení do této podoby:  Zastupitelstvo neschvaluje úplatný převod 

a navrhuje zrušit výběrové řízení a vyhlásit nové.
p. Mlčák:
- měl by tam být uveden nějaký důvod, jinak město případný soud prohraje.
Mgr. Vojtášek:
- domnívám se, že ne. I kdybychom se dostali do nejkrajnější pozice, převod musí schválit 

zastupitelstvo. Rada svým rozhodnutím nemůže zavázat zastupitelstvo aby převod realizovalo. 
Nikdo nemá právní nárok, aby po nás požadoval prodej nemovitosti za cenu dle tohoto 
výběrového řízení. 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Dvorského: neschválit úplatný převod a vyhlásit nové výběrové 
řízení bez ustanovení na budoucí využití:   Při hlasování bylo pro 29, 1 proti, 1 se zdržel.

552/13/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova - části  pozemku p.č. 5198/40 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5198/40, ost. plocha, v k.ú.  Přerov   o výměře cca     
12 m2 v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu       
na společných částech domu č.p. 1536,  příslušného k části obce Přerov I - Město, za cenu v čase          
a místě obvyklou dle znaleckého posudku, a to následovně:

Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl

 1536/1           byt                          567/7850
             
1536/2            byt                          763/7850

1536/3            byt                          274/3925

1536/4            byt                          756/7850
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1536/5            byt                          274/3925

1536/6            byt                          378/3925

1536/7            byt                          274/3925

1536/8            byt                          378/3925

1536/9            byt                          274/3925

1536/10          byt                          378/3925

1536/11          byt                          274/3925

1536/12          byt                          378/3925

       Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní 
smlouva bude uzavřena  po výstavbě lodžií, do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu 
potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé na statutární město Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

3.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -
části  pozemku p.č. 4293/1  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje změnu usnesení č. 426/17/3/2008 ze 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova , konaného 
dne 8.9.2008, a to tak, že měněné usnesení nově zní : Zastupitelstvo města Přerova schvaluje úplatný 
převod nemovitých věcí – části pozemku p.č. 4293/1, ost. plocha o výměře 6 m2, v k.ú. Přerov,              
z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví fyzických osob, dle jejich spoluvlastnického podílu 
k pozemku p.č. 4293/12, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov:

Vlastnické právo                                                 Bydliště                                   Podíl

K.H.    8135/77296

N.V. 1/2                          8183/154592

N.Z.  1/2                    8183/154592

P.L.                3931/77296

M.A.   3941/77296
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

Předkladatel pan Zácha, DiS. materiál stáhl.

553/13/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 91/1, v k.ú. Lýsky

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 91/1, ost. 
plocha, v k.ú. Lýsky,  označeného dle geometrického plánu č. 220-20/2012 jako pozemek p.č. 91/8, 
ost.plocha, o výměře 83 m2, v k.ú. Lýsky z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví K.S., 
za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši  33 200,-  Kč, tj. 400,- Kč/m2 - cena v místě a čase 
obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

554/13/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
-  části pozemku 508/3 v k.ú. Lověšice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 508/3, orná 
půda, v  k.ú. Lověšice u Přerova, označeného dle geometrického plánu č. 278-57/2012 jako pozemek 
p.č. 508/7, orná půda, o výměře 326 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova  z vlastnictví statutárního města 
Přerova do společného jmění manželů T.  a   K.G.,  za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši     
70 080,- Kč, tj. 214.96 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

Při hlasování bylo pro 29, 2 nehlasovali.
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555/13/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 86/1 v k.ú. Újezdec u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  úplatný převod  pozemku p.č. 86/1, zahrada,     
o výměře 767 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova  do SJM
společného jmění manželů L.  a   H.F.,   za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 222 430,-
Kč, tj. 290,- Kč/m2  - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

Diskuse:
Mgr. Grambličková:
- v usnesení by pro přehlednost neměly být uváděny zkratky. SJM pro někoho je neznámá 

zkratka. 
Mgr. Kulíšek:
- již v tomto usnesení bude vypsáno společné jmění manželů.

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

556/13/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod 29 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2600, 
č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, postaveném na pozemku p.č. 5739/3 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 29 bytových jednotek v objektu 
k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/1, 2, 3, 4), včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 
2603, příslušném pro část obce Přerov I - Město, postaveném na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov      
a pozemku p.č. 5739/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 595 m² v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 
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:
Ing. Pospíšilová:
- nemohlo by být v textu uvedeno, s výjimkou bytových jednotek a uvést ty, u kterých je 

vyklizení bytu nebo užívání bez právního důvodu. 
Mgr. Vojtášek:
- já se domnívám, že to není nezbytně nutné, protože z přílohy vyplývá které bytové jednotky 

jsou převáděny. 
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Při hlasování bylo pro 31 jednomyslně.

557/13/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 2483/14 v objektu k 
bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 2484, příslušném pro část obce Přerov 
I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod – doprodej bytové jednotky       
č. 2483/14 (půdní vestavby) v objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 2484, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov (Purkyňova 10, 12, 14) včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 8359/171542 na společných částech objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 
2483, č.p. 2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2527 v k.ú. 
Přerov, za cenu 228.633,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 2527 v k.ú. 
Přerov  ve výši 8359/171542 za cenu 2.569,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
231.202,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. 
doprodej za 60 % ceny bytu (půdní vestavby, vybudované na náklady nájemce) stanovené znaleckým 
posudkem, vynásobené koeficientem zohledňující dobu užívání k celkové době nájmu, do vlastnictví 
stávajícího nájemce, pana R.Z., přičemž převod bude realizován v termínu do 30.11.2012.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- dávám protinávrh: schválit úplatný převod za cenu, kterou navrhoval nájemce sám, 

protože si to vybudoval na vlastní náklady.
Mgr. Vojtášek:
- není to první půdní vestavba která je schvalována. Ve většině případů si půdní vestavby dělali 

ti, co si je v současné době odkupují a všichni měli stejné podmínky, jako jsou teď navrženy 
v usnesení. 

Hlasování o protinávrhu Ing. Pospíšilové:  Při hlasování byli 4 pro, 3 proti, 19 se zdrželo,                 
5 nehlasovalo. 

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

558/13/3/2012 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova –  úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova – pozemků p.č. 6784/5, p.č. 6784/8, p.č. 6800/2, vše k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nejsou  žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků 
p.č. 6784/5, ost. plocha, o výměře 24 m2, p.č. 6784/8, ost. plocha, o výměře 25 m2, p.č. 
6800/2, ost. plocha, o výměře 54 m2, vše k.ú. Přerov, z vlastnictví  

- K.B. – podíl  id. ¼ ;
- P.B. – podíl id. ¼ ;
- V.O. – podíl id. ¼ ;
- I.V. – podíl id. ¼ ;

za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 77.250,- Kč, t.j 
750,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 2119 530  Ostatní příjmy z vlastní 
činnosti
 (věcná břemena)

637,5 + 78,0 715,5

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 530 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 6 922,1 + 78,0 7 000,1

Při hlasování bylo pro 29, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

559/13/3/2012 Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova –  pozemku p.č. 1018/1 v  k.ú.  Přerov

K předloženému materiálu nejsou  žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1. schvaluje úplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku 

p.č.1018/1, ost. plocha, o výměře 1.206 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví

- PhMr. V.H. – podíl id. ¼;
- V.H. – podíl id. ¼;
- Ing. R.M. – podíl ¼;
- Z.V. – podíl ¼;

Za cenu dohodnutou ve výši  218.815,-Kč, (tj. 181,43 Kč/m2)

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 30.11.2012

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 2119 530  Ostatní příjmy z vlastní 
činnosti
 (věcná břemena)

715,5 * + 220,0 935,5

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 530  Komunální služby a územní 
rozvoj j. n.

7 000,1 * + 220,0 7 220,1

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Při hlasování bylo pro 29, 2 nehlasovali.

560/13/3/2012 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 51/5 v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 51/5, ostatní 
plocha, o výměře 339 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, ze spoluvlastnictví  paní J.D.  k id 1/3, pana J.J., 
k id 1/3 a pana P.J., k id 1/3 do majetku statutárního města Přerova, za kupní cenu dle znaleckého 
posudku v místě a čase obvyklou 149.840 Kč,- t.j. 442,-Kč/ m2 – za podmínky zajištění finančních 
prostředků.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2013

Diskuse:
Mgr. Grambličková:
- proč není v usnesení uvedena cena, když nejde o záměrový materiál, ale o úplatný převod? 

Mohlo by dojít k omylu. My máme znalecký posudek na určitou částku a vlastníci mají 
znalecký posudek na částku téměř dvojnásobnou. Přála bych si, aby to bylo v usnesení 
upřesněno. 

- Ještě se chci zeptat, jedna z těch dam žádala finanční náhradu za bezúplatné užívání pozemku 
za poslední dva roky. Rada to neschválila, ale zároveň odbor majetku tady upozorňuje             
na judikaturu, která v určitém případě tento nárok přiznává. Jak se toto bude řešit. V případě 
převodu budeme současného vlastníka zavazovat, že nebude požadovat zpětný nájem za ty dva 
roky. 
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p. Zácha, DiS.:
- vyjádřím se k nájmu. S paní jsem se sešel a jednali jsme o ceně. Výsledkem naší dohody bylo 

to, že upustila od nájemného za dva roky. Zaplatíme jenom kupní cenu pozemku, která je 
stanovena znaleckým posudkem. 

Mgr. Vojtášek:
- usnesení je záměrně koncipováno tak, že je uvedeno za cenu dle znaleckého posudku, stejně 

jako to bývá u výkupů na smlouvu budoucí, protože v tomto roce tento výkup nebude 
realizován, je schválen za podmínky rozpočtového krytí. V důvodové zprávě uváděná cena 
v místě a čase obvyklá je  jako cena orientační, abyste věděli jak se ta cena pohybuje. Paní D., 
která předložila znalecký posudek tam má cenu administrativní. Cena, kterou navrhuje je 
administrativní a nesplňuje podmínku té ceny v místě a čase obvyklé.    

Ing. Machát:
- finanční výbor materiál projednal a doporučil materiál schválit. 
Mgr. Grambličková:
- v tomto případě známe výměru, cenu znaleckého posudku. Materiál schvalujeme teď a myslím 

si, že by tam měla být uvedena současná cena znaleckého posudku. 
p. Zácha, DiS.:
- my se tomu nebráníme. Pokud je vůle zastupitelstva můžeme doplnit do usnesení: za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou. 149.840 Kč,- t.j. 442,-Kč/ m2

Hlasování o doplněném usnesení:  Při hlasování bylo pro 28, 1 se zdržel, 2 nehlasovali.

561/13/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerova -   pozemku p.č. 6868/2, ost. plocha v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 6868/2, ost. plocha o výměře 5.037 m2, v k.ú. Přerov.

2. schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku  p.č. 6868/2, ost. plocha o výměře 5.037 
m2 v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

Diskuse:
Ing. Machát:
- finanční výbor materiál projednal a doporučil schválit tak jak je předložen.

Při hlasování bylo pro 29, 2 nehlasovali.
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562/13/3/2012 Bezúplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerova – částí pozemku p.č. 106/19 v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                                                                               

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 106/19, 
ostatní plocha, v k.ú. Kozlovice u Přerova, dle geometrického plánu č. 588-83/2010 pozemek 
označený novým p.č. 106/32, ostatní plocha, zeleň o výměře 255 m2 a pozemek označený novým p.č. 
106/33, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 278 m2 z vlastnictví České republiky -
Pozemkový fond České republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, IČ: 45797072 do majetku 
statutárního města Přerova.

Usnesení bylo přijato jednomyslně 31 hlasy pro.

563/13/3/2012 Bezúplatný převod nemovitých a movitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova-změna usnesení                                                                                                                                                                        

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu  svého usnesení z 12. zasedání konaného 
dne 18.6.2012, č. 527/12/5/2012, a to tak, že bod 2 písmeno b) podbod 4. nově zní:

"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 
e 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., nebo ve prospěch statutárního města Přerova."

Při hlasování bylo pro 26, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval.

564/13/3/2012 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
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K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu bodu 2  usnesení Zastupitelstva města 
Přerova ze dne 18.6.2012 č. 503/12/3/2012 a to tak, že  bod 2 nově zní:
   
2. Zastupitelstvo města Přerova  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.

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

565/13/3/2012 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemků   p.č. 33/11, p.č. 77/2 v k.ú. Předmostí , p.č. 1305/2     
v k.ú. Henčlov,p.č. 312/1 v k.ú. Újezdec  u Přerova, p.č. 2604/1 v k.ú. 
Troubky  nad Bečvou, p.č. 5073/5  a p.č. 5073/6 v k.ú. Přerov  Přerova

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnického podílu (id. 1/2) pozemku p.č. 33/11, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 725 m2, a  p.č. 77/2, zahrada, o výměře 2169 m2, vše      
v k.ú. Předmostí, pozemku  p.č. 1305/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 871 m2   
v k.ú. Henčlov,pozemku p.č. 312/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2307 m2       
v k.ú. Újezdec   u Přerova, pozemku  p.č. 2604/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,               
o výměře 2265 m2  v  k.ú. Troubky nad Bečvou, spoluvlastnického podílu  (id. 2/3) pozemku   
p.č. 5073/5 ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 148 m2, a spoluvlastnického  podílu  
(id. 2/3 ) pozemku  p.č. 5073/6, ostatní plocha, ostatní komunikace , o výměře 32 m2 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. 33/11,  p.č. 77/2, vše v k.ú. 
Předmostí,  p.č. 1305/2  v k.ú. Henčlov, p.č. 5073/5   p.č. 5073/6, v k.ú. Přerov, p.č. 312/1, p.č. 
312/12, p.č. 312/9, p.č. 313/1, p.č. 313/3, p.č. 352/1 vše  v k.ú. Újezdec u Přerova  a p.č. 
548/4, p.č. 548/5  vše v k.ú. Kozlovice u Přerova.

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.
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566/13/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
pozemků pro stavbu cyklostezky na ul. Želátovská

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého   usnesení 398/10/4/2012  z  10.  
zasedání Zastupitelstva města Přerova  konaného dne  6.2.2012,  a to tak, že usnesení Zastupitelstva 
města Přerova  č. 398/10/4/2012 nově zní:

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

1. úplatný převod části pozemku p.č.5215/31 o výměře cca 145 m2 a části pozemku p.č. 5215/28         
o výměře cca 232 m2 vše v k.ú. Přerov, ze spoluvlastnictví M.H.,  V.L.,   RNDr. H.A.,   každá k id. 
1/3 spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě 
obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery). 

2. úplatný převod pozemku p.č. 5207/46 ostatní plocha o výměře cca 104 m2 v k.ú. Přerov,                
ze  spoluvlastnictví  M.K.    a   Z.K., každý k id. ½ spoluvlastnického podílu, do vlastnictví 
statutárního města Přerov za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle znaleckého posudku č. 
2/11 pana Jiřího Pazdery).

3. úplatný převod části pozemku p.č. 5215/35 v k.ú. Přerov o výměře cca 355 m2 z vlastnictví K.V.   
do vlastnictví statutárního města Přerova za cenu    v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 (dle 
znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery).

4. úplatný převod  pozemků p.č. 5215/5 ostatní plocha o výměře 4365 m2, p.č. 5215/10 orná půda         
o výměře 179 m2, p.č. 5215/29 orná půda o výměře  971 m2,  p.č. 5215/30 ostatní plocha o výměře     
98 m2, p.č.5207/73 ostatní plocha o výměře 849 m2 vše v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví M.K.,  J.K., 
J.Š.,   každý k id. 1/3 spoluvlastnického podílu do vlastnictví statutárního města Přerova , za cenu  
dohodnutou kupní cenu  150, Kč/m2, celková  kupní cena činí za 6462 m2  - 969 300,- Kč. Statutární 
město Přerov uhradí náklady spojené s převodem, tj. poplatky a daň z převodu nemovitostí.

5. úplatný převod části pozemku p.č. 5217 orná půda o výměře cca 465 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
Š.W., do vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle 
znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery).

6. úplatný převod části pozemku p.č. 5215/34 o výměře cca 313 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví J.Š.,     
do vlastnictví statutárního města Přerova, za požadovanou cenu  1500,-- Kč/m2 ( tj. 469 500, Kč).

7. úplatný převod části pozemku p.č. 5215/8 o výměře 220 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví Z.S.,             
do vlastnictví statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě obvyklou 650,- Kč/m2 ( dle 
znaleckého posudku č. 2/11 pana Jiřího Pazdery)

Mimo převod dle bodu 4. usnesení  bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva               
o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 90-ti dnů ode dne doručení 
výzvy k uzavření kupní smlouvy budoucím prodávajícím budoucím kupujícím, po vyhotovení 
geometrického plánu na zaměření převáděných částí pozemků dotčených stavbou cyklostezky na ul. 
Želatovská."

Diskuse:
Mgr. Grambličková:
- vadí mi usnesení v bodu 6). Došlo k navýšení ceny oproti původní. Nevidím důvod těch 

ostatních vlastníků, aby nechtěli stejnou cenu, jako je v bodě 6.  Myslím si, že i když to 
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schválíme, tak jednoduše k tomu výkupu stejně nedojde. Nestálo by za to cyklostezku 
přerušit? Nebo změnit projekt? Částka je nebetyčná. Navíc odbor majetku uvádí i nějakou 
jinou možnost, která přichází do úvahy. 

p. Zácha, DiS.
- je možnost vyvlastnění. Je to pro nás velká neznámá z důvodu časové osy. Přerušení 

cyklostezky je komplikované, konzultovali jsme to na odboru rozvoje. Snažil jsem se za 
každou cenu snížit částku. Je jedna z našich priorit dostavět tu cyklostezku v roce 2013. 

Ing. Pospíšilová:
- souhlasím s panem Záchou, že je potřeba tento pozemek vykoupit, protože ten úsek je opravdu 

nebezpečný. Finanční výbor tento záměr nepodpořil, právě z toho důvodu, že nejenom             
u těchto pozemků a těchto vlastníků, kteří čekají na rozhodnutí té paní, jak to dopadne a budou 
požadovat určitě cenu vyšší, tak se nám to může objevit i u pozemků jiných, které budeme 
potřebovat pro cyklistické stezky. 

- protinávrh v bodě 6) usnesení:  navrhuji dále jednat s paní Š., nabídněme paní  nějaký 
jiný pozemek výměnou. Vím, že na to nemusí přistoupit, nebo zkusit opravdu to vyvlastnění.  

p. Zácha, DiS.
- alternativa směny pozemku byla ve hře. Zkusili jsme všechny možnosti jak se domluvit. 
Mgr. Vojtášek:
- ostatní vlastníci pozemků mají uzavřenou budoucí kupní smlouvu podle podmínek které jsou 

schváleny. Ti víceméně by už neměli mít možnost se z toho vyvázat a žádat o navýšení ceny. 
Pí Tomaníková:
- chápu, že se tam staly dopravní nehody, že je to nutné dokončit. Uvědomme si, že to vyvolá 

precedens pro řadu dalších případů. 
Mgr. Kulíšek:
- je možnost získání dotací z fondu dopravní infrastruktury, což je důležité pro stavbu této 

cyklostezky. 
Ing. Lajtoch:
- doporučuji ať se tato cena schválí pokud chceme realizovat tu cyklostezku. Jestli budeme dál 

čekat, nezískáme dotaci. I tak je to ohroženo, protože žádosti se předkládají do konce roku 
2012. Pokud bychom získali 50% dotaci, pořád se to vyplatí realizovat. 

- ať jsou v tisku uvedeni jmenovitě ti členové finančního výboru, kteří hlasovali proti schválení 
materiálu, když jde o veřejně prospěšnou stavbu. 

Mgr. Kulíšek:
- budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu Ing. Pospíšilové: dále jednat s paní Š., nabídnout 

paní  nějaký jiný pozemek výměnou.
Mgr. Vojtášek:
- protinávrh by měl znít: ZM neschvaluje změnu usnesení a ukládá RM
Mgr. Kulíšek:
- ten protinávrh Ing. Pospíšilové by tedy zněl: zastupitelstvo neschvaluje 

Hlasování o protinávrhu Ing. Pospíšilové (neschvalujeme usnesení tohoto materiálu v bodu 6): 
Při hlasování bylo pro 6, 5 proti, 12 se zdrželo, 8 nehlasovalo.

Hlasování o předloženém materiálu:  Při hlasování bylo pro 24, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali.

567/13/3/2012 Informace o možných variantách řešení majetkoprávních vztahů 
týkajících se nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově a s tím 
související sociální situace v dané lokalitě 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. bere na vědomí informace o možných variantách řešení majetkoprávních vztahů týkajících     
se nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově, které byly převedeny na základě kupní smlouvy 
ze dne 15.8.2007 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti OPERA 
Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov.

2.
VARIANTA  I.:
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím 
a společností OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, 
Přerov, jako kupujícím ze dne 15.8.2007, na jejímž základě byly převedeny objekt k bydlení č.p. 1604
(Škodova 27), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku p.č. 798 a pozemek p.č. 
798 (zastavěná plocha a nádvoří), objekt k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), příslušný k části obce 
Přerov I-Město, postavený na pozemku p.č. 799 a pozemek p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří), 
objekt k bydlení č.p. 745 (Škodova 23), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku 
p.č. 800 a pozemek p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří), objekt k bydlení č.p. 744 (Škodova 21), 
příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku p.č. 801 a pozemek p.č. 801 (zastavěná 
plocha a nádvoří), objekt k bydlení č.p. 743 (Škodova 19), příslušný k části obce Přerov I-Město, 
postavený na pozemku p.č. 802 a pozemek p.č. 802 (zastavěná plocha a nádvoří), objekt k bydlení č.p. 
742 (Škodova 17), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku p.č. 803 a pozemek 
p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří), objekt k bydlení č.p. 737 (Škodova 15), příslušný k části obce 
Přerov I-Město, postavený na pozemku p.č. 804 a pozemek p.č. 804 (zastavěná plocha a nádvoří), 
pozemek p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha), jiná stavba č.p. 2877 (Škodova 19a), 
příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na pozemku p.č. 805/2 a pozemek p.č. 805/2
(zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
společnosti OPERA Bohemia s.r.o. za kupní cenu ve výši 1.500.000,- Kč. Dodatkem č. 1 bude změněno 
znění čl. IV odst. 1 písm. a) kupní smlouvy tak, že text: 

„1. Kupující se zavazuje:
a) nejpozději do 5 let od nabytí vlastnictví k předmětným nemovitostem započít s novou výstavbou. 
Kupující je povinen provést novou výstavbu v celém rozsahu převáděných nemovitostí uvedených v 
článku I odst. 1 této smlouvy.“

se nahrazuje textem:

„1. Kupující se zavazuje
a) nejpozději do 15.8.2014 započít s novou výstavbou v celém rozsahu převáděných nemovitostí 
uvedených v odst. I této smlouvy. Kupující je povinen provést novou výstavbu v celém rozsahu 
převáděných nemovitostí uvedených v článku I odst. 1 této smlouvy.“

VARIANTA   II.:
neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako 
prodávajícím a společností OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov 
VII-Čekyně, Přerov, jako kupujícím ze dne 15.8.2007, na jejímž základě byly převedeny objekt k 
bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku p.č. 
798 a pozemek p.č. 798 (zastavěná plocha a nádvoří), objekt k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), 
příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku p.č. 799 a pozemek p.č. 799 (zastavěná 
plocha a nádvoří), objekt k bydlení č.p. 745 (Škodova 23), příslušný k části obce Přerov I-Město, 
postavený na pozemku p.č. 800    a pozemek p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří), objekt k bydlení 
č.p. 744 (Škodova 21), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku p.č. 801 a 
pozemek p.č. 801 (zastavěná plocha a nádvoří), objekt k bydlení č.p. 743 (Škodova 19), příslušný k 
části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku p.č. 802 a pozemek p.č. 802 (zastavěná plocha             
a nádvoří), objekt k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený 
na pozemku p.č. 803 a pozemek p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří), objekt    k bydlení č.p. 737 
(Škodova 15), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený   na pozemku p.č. 804 a pozemek p.č. 
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804 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha), jiná 
stavba č.p. 2877 (Škodova 19a), příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na pozemku p.č. 
805/2 a pozemek p.č. 805/2 (zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. za kupní cenu ve výši 1.500.000,- Kč, 
na jehož základy by měla být prodloužena lhůta ke splnění závazku kupujícího započít s novou 
výstavbou, která byla sjednána v čl. IV odst. 1 písm. a) kupní smlouvy v délce 5 let od nabytí 
vlastnictví   k předmětným nemovitostem (tj. do 13.9.2012), do 15.8.2014.

3.
VARIANTA   I.:
ukládá Radě města Přerova zajistit občanům, kteří bydlí na základě nájemní smlouvy v objektech 
Přerov, Škodova 17, 21, 23 a 25, nájem obecního bytu, a to za podmínky, že tito občané (včetně všech 
osob žijících s nimi ve společné domácnosti) nemají vůči statutárnímu městu Přerov a právnickým 
osobám jím založeným a zřízeným žádný dluh včetně příslušenství.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: dle možností, v závislosti na volných obecních bytech

VARIANTA   II.:
ukládá Radě města Přerova zajistit občanům, kteří bydlí na základě nájemní smlouvy v objektech
Přerov, Škodova 17, 21, 23 a 25, nájem obecního bytu, a to bez ohledu na to, zda tito občané (včetně 
všech osob žijících s nimi ve společné domácnosti) mají vůči statutárnímu městu Přerov a právnickým 
osobám jím založeným a zřízeným dluh včetně příslušenství.
Odpovídá:  rada města Přerova
Termín: dle možností, v závislosti na volných obecních bytech.

VARIANTA    III.
neukládá Radě města Přerova zajistit občanům, kteří bydlí na základě nájemní smlouvy v objektech 
Přerov, Škodova 17, 21, 23 a 25, nájem obecního bytu.

Diskuse:
Mgr. Zácha:
- doporučuji schválit bod 1) usnesení, bod 2) usnesení ve variantě II.,  bod 3) usnesení       

ve variantě I.
Mgr. Netopilová:
- za klub můžu říct, že my jsme jednoznačně za variantu II., to je neschválit uzavření dodatku.

Důvod je jednoduchý, Opera Bohemia nás dostatečně přesvědčila. Pokud jde o bydlení jsme 
pro bod 3) varianta I.   Může být upřesněn termín, tj. bydlení pro lidi, kteří mají nájemní 
smlouvy a platí. A také lokality, určitě by to zajímalo i další.

- za náš klub bych ráda dala protinávrh:  pokud se schválí dodatek ke smlouvě tak k tomu máme 
další protinávrh: prodloužit lhůtu v souladu s požadavkem Opery Bohemie, ale pouze    
za podmínky bankovní záruky podle § 313 a následně obchodního zákoníku jako 
písemného prohlášení příslušné banky nejlépe ČSOB, KB, ČS, že uspokojí město Přerov 
plněním ve výši 20 mil. Kč, může být i jiná vyšší částka, když dlužník tj. Opera Bohemia 
nesplní závazek zahájit výstavbu podle čl. 4 písm. a) kupní smlouvy do 15.8.2014. 

Mgr. Kulíšek:
- to co říkáte je doplňující návrh jedné z variant, který tu předkládáme. 
p. Zácha, DiS.:
- já k tomu bodu 3) k náhradním bytům – těžce se mi stanovuje termín. Pokud to takto projde 

tak na jednání nejbližší rady předložíme nějaké návrhy. Situaci v lokalitě známe, ale nerad 
bych se zavazoval k nějakému termínu. V bytech je potřeba udělat opravy, nevím teď o kolik 
bytů se jedná. Nemám bezdlužnost nájemníků. 
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- K daným lokalitám – jsou ve hře ulice Husova, Kojetínská. Nemůže předvídat jak 
zastupitelstvo dnes rozhodne, může to být i v jiných lokalitách, kde máme volné byty. 

Mgr. Hluzín:
- k bodu 2) usnesení  – podporuji pana Záchu ve variantě II.   
- v bodě 3) usnesení – podporuji SpP ve variantě I.  Připomínám, že tímto porušujeme veškeré 

vnitřní předpisy. Jestliže SpP navrhuje abychom našim spoluobčanům dali ty byty, my je 
máme, podporuji i tento návrh SpP.

Ing. Lajtoch:
- pokud občané mají dluh k městu, musí to ihned řešit. 
- Věřili jsme vlastníkům Opera Bohemia, že projekt se uskuteční, po letech se ukázalo, že záměr 

se ve lhůtě nedodrží. Proto navrhujeme vyřešit bydlení našich spoluobčanů co nejdříve. 
Ing. Šlechta:
- pan primátor v době uzavření smlouvy jednal ve prospěch kupujícího ne ve prospěch města. 

Tak nevýhodná smlouva by radou nemohla projít bez garancí a vymezených sankcí. Smlouva
byla porušována už po dvou letech kdy nebyly splněny podmínky smlouvy. Nehledě na to,      
že rada v několika případech uzavřela nájemní smlouvy s bývalými nájemci Škodovy ulice. 
Víme o směnách lidí z městských bytů do Škodovy ulice, které nikdy nebyly realizovány. 

Pí Tomaníková:
- nevím jak se k tomu staví bytová komise. Domnívám se, že žádostí o byty je daleko více než 

kolik můžeme uspokojit žadatelů. Neměli by tito lidé získat jen ubytování, abychom 
neuspokojili tuto společnost, která s námi vykývala. 

p. Zácha, DiS.:
- máme 232 žádostí o přidělení městského bytu. Skutečně obcházíme všechna pravidla, která 

jsme si kdy stanovili. 
Mgr. Grambličková:
- musím navázat na pana Šlechtu, který víceméně obvinil pana Lajtocha ve vztahu ke smlouvě 

s Operou Bohemia. Nebudu chodit kanálama, ale tady padá odpovědnost na mou osobu, 
protože smlouvu s Operou Bohemia jsem podepisovala já. Nebyla to odpovědnost rady, která 
schvalovala tuto smlouvu, zcela a naprosto výjimečně jsem celý text celé smlouvy nechala 
schválit zastupitelstvem města, což se běžně nedělá, protože jsem si byla vědoma toho, že 
jdeme do jistého rizika. To riziko jsem přesto podstoupila, poněvadž nikdo nikde nenabízel 
jiné řešení a ta situace nějaké řešení vyžadovala. Jednala jsem s tím nejlepším úmyslem. 
Popírám, že by někteří z nájemníků, kteří bydlí na Škodové ulici, získali od města nájemní byt. 
Maximálně mohlo dojít k výměně, ale vždy při jakémkoli jednání s představitelem firmy jsem 
trvala na tom, že od nás nemohou získat byt, protože je to porušení dané smlouvy. Rovněž 
jsem nikdy  neslibovala představitelům firmy, že by mohli získat další pozemky. Je pravda, že 
přišli se studiemi, jak by vypadala celá lokalita. Vždy jsem je upozorňovala, že pokud by se 
další pozemky převáděly, opět by to muselo být výběrovým řízením a bylo by na nich, jestli se 
do výběrového řízení přihlásí. Záměr se příliš nepodařil, na druhou stranu řekněme si, že 
nějaké finanční prostředky firma vložila do tohoto záměru, poněvadž vystěhování obyvatel, 
nabídnutí náhradního bydlení a sanace některých domů také nějaké miliony musely stát. 

- Ten návrh který přišel akceptuji, respektuji ho, mám spíše obavy z té situace, která může 
nastat ve vztahu k zástavnímu právu k pozemkům, jakým způsobem na nás padne to zástavní 
právo. To bych ráda věděla. 

p. Zácha, DiS.:
- dnes ráno jsem nechal vyjet aktuální list vlastnictví, je tam osm záznamů, jedno zástavní právo 

ve prospěch společnosti Remedis na  sedm milionů korun, ostatní jsou exekuční příkazy, ten
poslední je ještě v řízení, ale pravděpodobně to bude na vymáhání pokuty, která byla 
stanovena stavebním úřadem. Celá lokalita se prodala za 1,5 mil. korun. Zástava je ve výši       
7 mil. Kč, já nepředpokládám, že by město přebíralo lokalitu a platilo firmě 7 mil. Kč. 

Ing. Dostal:
- před 5 lety zastupitelstvo v euforii, že vyřeší problémovou lokalitu odsouhlasilo smlouvu. Naší 

povinností je postavit se ke spoluobčanům čelem. Mám dotaz – co se stane v okamžiku, kdy 
lokalita už bude prázdná. Nenastěhují se tam další občané?  Nebude město muset zdemolovat 
na vlastní náklady?  
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p. Zácha, DiS.:
- když se ty nemovitosti opustí, majitel tedy Opera Bohemia by měl objekty zajistit. Budeme to 

monitorovat. Stavební úřad a odbor školství a sociálních věcí budou činit. Pokud Opera 
Bohemia nebude komunikovat, padne to všechno na město Přerov.

Mgr. Netopilová:
- ještě jednou chci zdůraznit, že jako město jsme odpovědni za tu situaci a ty rodiny, které 

zůstaly v té lokalitě, jsou ty, které nájem v pořádku platí. Pan Ch. se snaží, aby z těchto lidí 
udělal neplatiče, třeba tím, že tam stěhuje další lidi, kteří odebírají na černo elektřinu, vodu, 
rozebírají části domu ve kterých lidé ještě bydlí. Situace je neudržitelná a prosím, aby se 
zastupitelé řádně zamysleli.

Ing. Lajtoch:
- děkuji paní Grambličkové, která v krátkosti řekla, jak celý proces proběhl. Smlouva byla 

schválena drtivou většinou zastupitelů a nikdy jsme nic protiprávního nevykonali. Všechny 
směny nájmů byly stvrzeny třemi právníky, že směna je v pořádku. V dobré víře jsme chtěli 
lokalitu řešit, byla do jediná možnost řešení v té době. 

p. Zácha, DiS.:
- vyjádření Přerovské rozvojové – protože domy jsou v soukromých rukou, nemůže se o jejich 

správu starat město. S jednateli jsem hovořil, Opera Bohemia měla s Přerovskou rozvojovou 
uzavřenou smlouvu na správu nemovitostí do 31.8.   Dnes je 10.9.  Čekali jsme do poslední 
chvíle jestli se Opera Bohemia ozve, neozvala se. Teď nebude fungovat ani správa těch bytů. 
Jestli bude docházet k odpojení energií je ve hvězdách. Poprosil bych o hlasování po 
jednotlivých bodech.

Ing. Šlechta:
- pro Operu Bohemia se schvalovala mimo jiné změna územního plánu pozemků Strojaře. 

Vstřícných kroků k investorovi bylo mnohem víc. Směny bytů nebyly nikdy realizovány, 
nastěhoval se vždy jen jeden z nájemců, ten druhý se nenastěhoval. Lidé, kterých se to týká,
měli platnou nájemní smlouvu a paradoxně tam zůstali lidé, kteří platili řádně nájem. Je třeba 
napravit chybu zastupitelstva z roku 2007.

občan Přerova, p. Ondič:
- bydlím na Škodové 15. Byl tam havarijní stav a pan Ch.  nás přestěhoval na Škodovu 17. Tady 

mám nějaký dodatek. Co mám dělat, když nemám dekret, dekret na byt má moje matka. Když 
mu volám, řekl, že mám vypadnout ven. Nájem platím každý měsíc. 

p. Zácha, DiS.:
- k panu Ondičovi – pokud dnes zastupitelstvo rozhodne, navštívíte vedoucího odboru nebo mě. 

Těm občanům, kteří mají platný dekret, budeme shánět náhradní bydlení. Budeme se snažit 
vám pomoci. 

Občan Přerova, p. Hrabovský:
- bydlím také na Škodové ulici. Pět let uběhlo, firma nic neřeší. 
p. Laga:
- žádám o přestávku 5 minut na zasedání klubu.

Přestávka 15.01 – 15.13 hodin
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p. Laga:
- náš klub se sešel, projednal tuto problematiku a souhlasí s body 1), 2) usnesení. U bodu 3) 

usnesení, protože víme, že došlo k porušení, doporučujeme přidělení bytu na dobu 1 roku a 
pak se rozhodne jak dál.

p. Zácha, DiS.:
- pokud budeme řešit náhradní bydlení, smlouvy budou uzavírány standardně jak uzavíráme 

smlouvy s městem. 

Hlasování o pozměňujícím návrhu Mgr. Netopilové:  Při hlasování bylo pro 4, 1 proti, 15 se 
zdrželo, 11 nehlasovalo.

Hlasování o bodu 1) usnesení:   Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

Hlasování o bodu 2) usnesení, variantě II.: Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

Hlasování o bodu 3) usnesení, variantě I.:  Při hlasování bylo pro 31 jednomyslně.

568/13/3/2012 Smlouva o výstavbě podle ust. § 17 zákona o vlastnictví bytů                  
k bytovému domu č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušnému k části obce 
Přerov I-Město, postavenému na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 
5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje smlouvu o výstavbě podle ust. § 17 zákona       
č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické 
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění 
pozdějších předpisů, mezi Mgr. T.Ž.,   jako vlastníkem bytové jednotky č. 2485/6 v bytovém domě 
č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemcích p.č. 
5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov, a   P.H.,  jako budoucím vlastníkem bytové 
jednotky č. 2485/3 v bytovém domě č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov I-
Město, postaveném na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov 
(stavebníci), statutárním městem Přerov jako vlastníkem bytových jednotek č. 2485/1, 2485/3, 2485/6, 
2485/7, 2485/8, 2486/7, 2486/8, 2487/7, 2487/8, 2488/6, 2488/7 a 2488/8 a jiného nebytového 
prostoru   č. 2486/101 v bytovém domě č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov     
I-Město, postaveném na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov, a 
vlastníky ostatních bytových jednotek č. 2485/2, 2485/4, 2485/5, 2486/1, 2486/2, 2486/3, 2486/4, 
2486/5, 2486/6, 2487/1, 2487/2, 2487/3, 2487/4, 2487/5, 2487/6, 2488/1, 2488/2, 2488/3, 2488/4 a 
2488/5 v bytovém domě č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov I-Město, 
postaveném    na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov. Předmětem 
smlouvy o výstavbě bude vznik nové bytové jednotky č. 2485/3, která vznikne sloučením bytových 
jednotek č. 2485/3 a 2485/6. 
Na výstavbu nové jednotky č. 2485/3 bude mezi smluvními stranami uzavřena nejprve smlouva           
o smlouvě budoucí o výstavbě. Smlouva o výstavbě bude uzavřena do 1 měsíce ode dne, kdy bude      
do katastru nemovitostí povolen vklad vlastnického práva ve prospěch P.H.  k bytové jednotce č. 
2485/3 v bytovém domě č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov I-Město, 
postaveném na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov, na základě 
kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a P.H.   jako kupujícím. Závazek 
smluvních stran uzavřít smlouvu o výstavbě zanikne nejpozději uplynutím 1 roku ode dne uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o výstavbě.
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Součástí smlouvy o výstavbě bude bezúplatný převod podílu id. 13982154/27640375355                    
na pozemcích p.č. 5734/14 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 152 m2, p.č. 5734/15 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 152 m2, p.č. 5734/16 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 152 m2 a p.č. 
5734/17 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 167 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví stavebníků     
do vlastnictví statutárního města Přerova, o který budou v součtu zvětšeny stávající podíly statutárního 
města Přerova na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov, které náleží   
k  jednotkám ve vlastnictví statutárního města Přerova: 

jednotka č. podíl na společných
částech budovy

a na pozemcích pod budovou 
před výstavbou

převáděný podíl na 
pozemcích pod budovou

podíl na společných částech 
budovy

a na pozemcích pod budovou 
po výstavbě

2485/1 5186 / 166385 1358732 / 27640375355 5186 / 166123

2485/7 4231 / 166385 1108522 / 27640375355 4231 / 166123

2485/8 4458 / 166385 1167996 / 27640375355 4458 / 166123

2486/7 4523 / 166385 1185026 / 27640375355 4523 / 166123

2486/8 4493 / 166385 1177166 / 27640375355 4493 / 166123

2486/101 7461 / 166385 1954782 / 27640375355 7461 / 166123

2487/7 4512 / 166385 1182144 / 27640375355 4512 / 166123

2487/8 4512 / 166385 1182144 / 27640375355 4512 / 166123

2488/6 5146 / 166385 1348252 / 27640375355 5146 / 166123

2488/7 4274 / 166385 1119788 / 27640375355 4274 / 166123

2488/8 4571 / 166385 1197602 / 27640375355 4571 / 166123

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2012

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- chci se zeptat, jestli náhodou není v usnesení chybka, bytová jednotka 2485/6 by měla být 

vyškrtnuta.
Mgr. Vojtášek:
- dotazu rozumím, prověřím.
Mgr. Kulíšek:
- k materiálu se vrátíme a projednáme ho po následné přestávce.

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil Ing. Michal Špalek v 15.25 hodin – je přítomno 
32 zastupitelů.

569/13/3/2012 Uzavření souhlasného prohlášení mezi Statutárním městem Přerov       
a panem V.L.

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření souhlasného prohlášení mezi 
Statutárním městem Přerov a panem V.L., ve kterém oba souhlasně prohlásí,      že smlouva o převodu 
vlastnictví bytové jednotky a pozemku ze dne 24.7.2012 k bytu č. 2489/1    v objektu k bydlení č.p. 
2489, č.p. 2490, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5734/12 a pozemku p.č. 
5734/13 v k.ú. Přerov je neplatná z důvodu uvedených v důvodové zprávě.

Při hlasování bylo pro 31, 1 nehlasoval.

570/13/3/2012 Uzavření dodatku č.8 ke zřizovací listině Kulturních a informačních 
služeb města Přerova

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č.8 ke zřizovací listině ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č.1-7 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova se sídlem Přerov I-Město, 
Kratochvílova 30, IČ 45180512, kterým se upravuje zřizovací listina a to tak, že:

a. sídlo organizace se mění ze stávajícího sídla Přerov I-Město, Kratochvílova 30 na 
Přerov    I-Město, T. G. Masaryka 8.

b. ředitel společnosti se mění ze stávajícího Rudolf Neuls, na Mgr. Jaroslav Macíček, 
c. rozsah majetku předaného k hospodaření:

vyjímá se z majetku svěřeného k hospodaření nemovité věci : 

 nebytové prostory v budově č.p. 359, příslušná k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 
40/6 v k.ú. Přerov (školní jídelna DIDA, Kratochvílova 30) se vyjímá ve výši 15.845.435,11 
Kč.

vkládá se do majetku svěřeného k hospodaření nemovité věci :

 pozemek p.č. 255/1 zahrada, o výměře 915 m2 včetně stavby na tomto pozemku (letní 
divadelní scéna-podium) a část pozemku p.č. 254 zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře cca 
632,30 m2 vše v k.ú. Přerov.

Uvedený dodatek nabývá účinnosti dne 30.9.2012.

2. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí
- plakátovací válec na části pozemku p.č. 4923 v k.ú. Přerov (ul. Blahoslavova) z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Kulturních  a informačních služeb města Přerova       
se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 30, IČ 45180512. 
- 24 ks. lavice Radium se sedákem a opěradlem z tropického dřeva, ocel RAL 7016
- 5 ks. Stoličky Radium bez opěradla , sedák z tropického dřeva , ocel RAL 7016
- 1ks koš Diagonál , půdorys ve tvaru čtverce, plášť tropické lamely, bez stříšky, objem 55l, 
RAL 7016

Při hlasování bylo pro 30, 2 nehlasovali.
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Opětovně projednávání předlohy 3.6.2

568/13/3/2012 Smlouva o výstavbě podle ust. § 17 zákona o vlastnictví bytů                  
k bytovému domu č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušnému k části obce 
Přerov I-Město, postavenému na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 
5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje smlouvu o výstavbě podle ust. § 17 zákona       
č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické 
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění 
pozdějších předpisů, mezi Mgr. T.Ž., jako vlastníkem bytové jednotky č. 2485/6 v bytovém domě č.p. 
2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemcích p.č. 
5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov, a P.H., jako budoucím vlastníkem bytové 
jednotky č. 2485/3 v bytovém domě č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov I-
Město, postaveném na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov 
(stavebníci), statutárním městem Přerov jako vlastníkem bytových jednotek č. 2485/1, 2485/3, 2485/6
2485/7, 2485/8, 2486/7, 2486/8, 2487/7, 2487/8, 2488/6, 2488/7 a 2488/8 a jiného nebytového 
prostoru     č. 2486/101 v bytovém domě č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov 
I-Město, postaveném na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov, a 
vlastníky ostatních bytových jednotek č. 2485/2, 2485/4, 2485/5, 2486/1, 2486/2, 2486/3, 2486/4, 
2486/5, 2486/6, 2487/1, 2487/2, 2487/3, 2487/4, 2487/5, 2487/6, 2488/1, 2488/2, 2488/3, 2488/4 a 
2488/5 v bytovém domě č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov I-Město, 
postaveném    na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov. Předmětem 
smlouvy o výstavbě bude vznik nové bytové jednotky č. 2485/3, která vznikne sloučením bytových 
jednotek     č. 2485/3 a 2485/6. 

Na výstavbu nové jednotky č. 2485/3 bude mezi smluvními stranami uzavřena nejprve smlouva           
o smlouvě budoucí o výstavbě. Smlouva o výstavbě bude uzavřena do 1 měsíce ode dne, kdy bude      
do katastru nemovitostí povolen vklad vlastnického práva ve prospěch P.H. k bytové jednotce č. 
2485/3 v bytovém domě č.p. 2485, 2486, 2487, 2488, příslušném k části obce Přerov   I-Město, 
postaveném na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov,   na základě 
kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a P.H.  jako kupujícím. Závazek 
smluvních stran uzavřít smlouvu o výstavbě zanikne nejpozději uplynutím 1 roku ode dne uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o výstavbě.

Součástí smlouvy o výstavbě bude bezúplatný převod podílu id. 13982154/27640375355                    
na pozemcích p.č. 5734/14 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 152 m2, p.č. 5734/15 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 152 m2, p.č. 5734/16 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 152 m2 a p.č. 
5734/17 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 167 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví stavebníků     
do vlastnictví statutárního města Přerova, o který budou v součtu zvětšeny stávající podíly statutárního 
města Přerova na pozemcích p.č. 5734/14, 5734/15, 5734/16, 5734/17, vše v k.ú. Přerov, které náleží   
k  jednotkám ve vlastnictví statutárního města Přerova: 

jednotka č. podíl na společných
částech budovy

a na pozemcích pod budovou 
před výstavbou

převáděný podíl na 
pozemcích pod budovou

podíl na společných částech 
budovy

a na pozemcích pod budovou 
po výstavbě

2485/1 5186 / 166385 1358732 / 27640375355 5186 / 166123

2485/7 4231 / 166385 1108522 / 27640375355 4231 / 166123

2485/8 4458 / 166385 1167996 / 27640375355 4458 / 166123

2486/7 4523 / 166385 1185026 / 27640375355 4523 / 166123
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2486/8 4493 / 166385 1177166 / 27640375355 4493 / 166123

2486/101 7461 / 166385 1954782 / 27640375355 7461 / 166123

2487/7 4512 / 166385 1182144 / 27640375355 4512 / 166123

2487/8 4512 / 166385 1182144 / 27640375355 4512 / 166123

2488/6 5146 / 166385 1348252 / 27640375355 5146 / 166123

2488/7 4274 / 166385 1119788 / 27640375355 4274 / 166123

2488/8 4571 / 166385 1197602 / 27640375355 4571 / 166123

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2012

Diskuse:
p. Zácha, DiS.
- děkuji paní Pospíšilové, že si té chyby všimla. Měla pravdu. Bytová jednotka 2485/6 musí být 

vyškrtnuta.

Hlasování o upraveném usnesení:   Při hlasování bylo pro 31, 1 nehlasoval.

4.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI

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

571/13/4/2012 Informace o hospodaření společností – Přerovská rozvojová, s. r. o.,      
a Regionální letiště Přerov a. s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společností 
Přerovská rozvojová, s. r. o., a Regionální letiště Přerov a. s., za rok 2011.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:

 chtěla bych požádat bývalého i stávajícího jednatele, aby nám včas dával informace       
za účetní rok. Víme, že se tam téměř nic nedělo a jak jsme se v důvodové zprávě dočetli, 
musely být požadovány čísla k předložení.

 vrátím se k Regionálnímu letišti – zajímají mě mzdové náklady. Vyplývá z přílohy,         
že došlo k navýšení mzdových nákladů nejenom 4 pracovníků, ale samozřejmě řídícího 
pracovníka. Víme, že tato společnost začíná. V podnikatelské sféře se ze začátku dávají 
minimální platy.

 Co bylo nakoupeno za investiční dotaci 5 mil. Kč, kterou poskytlo město Přerov v roce 
2011. 

 Kdo v této společnosti dělá účetnictví, protože přehled o peněžních tocích je naprosto 
špatně. Stav finančních prostředků nemůže být v mínusu. 

Ing. Machát:
- finanční výbor projednal materiál a doporučil jej přijmout.
Ing. Čermák:
- jsem si vědom, že materiál byl pozdě dodán. K hospodaření Přerovské rozvojové – vrátím se 

k tomu, že v loňském roce nebyla vykazovaná žádná činnost, v rámci pokladny došlo 
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k nějakým drobným nesrovnalostem, kdy jsme dávali udělat maličký audit, aby se zjistilo, kde 
ta nesrovnalost je a zjistilo se, že pokladna je v plusu 8 tisíc Kč, které byly chybně zaúčtovány. 
Není potřeba dělat opravné daňové přiznání, nicméně ke konci roku tohle bude uvedeno do 
souladu s účetnictvím. Osobně se zavazuji, že veškeré podklady budou včas dodány. 

Ing. Pospíšilová:
- tento dotaz nebyl směřován na pana Čermáka, ale na pana Petroše. 
Mgr. Kulíšek:
- na dotazy bude odpovězeno písemně.
Ing. Pospíšilová:
- měla jsem dotaz, jak byla vyčerpaná investiční dotace ve výši 5 mil. Kč. 

Procedurální hlasování o možnosti vystoupení generála Kubaly:  Při hlasování bylo pro 31, 1 
nehlasoval.

Generál Kubala:
- přimlouvám se, aby detailní investiční rozpis vám byl předán písemně, protože tam jsou částky 

za projektové dokumentace. Máme problém s investiční částí v tom, že k letišti nemáme 
právnický vztah, protože celý ten proces probíhá. V investicích jsou překlenuty peníze, které 
se vyplácí za odkup pozemků, který dělá Olomoucký kraj. Proto bych byl rád, kdybychom 
mohli odpovědět písemně. 

Ing. Pospíšilová:
- je ta výše přiměřená?
Generál Kubala:
- nejsem členem představenstva, máte tam pana Kulíška a pana Lajtocha. 
Mgr. Kulíšek:
- představenstvo projednalo odměny a schválilo je.
Pí Tomaníková:
- schvalujeme prostředky pro letiště. Vy jako odborník, domníváte se, že má vůbec cenu 

budovat toto letiště?
Generál Kubala:
- bavíme se o tom od roku 2002, kdy armáda přijala nějaké rozhodnutí a dospěli jsme k tomu,    

že budeme budovat regionální letiště. Žádné letiště dnes není živo jen z letištních poplatků, 
pohybuje se to na 50%. Víme, že účetní hodnota letiště byla v roce 2000 kolem 3,5 miliardy 
korun. Stojí za to o ten majetek bojovat. Známe vyjádření různých subjektů, že pokud tady 
nebude letiště, nebudou tu podnikat. Přínos letiště je. Evidujeme pokles volno-časových letů, 
protože poplatky, které si účtuje armáda jsou natolik velké, že je to pro ně nepřijatelné. Marně 
vedeme administrativní a jiný boj s armádou, aby si uvědomili, že ti kteří rozhodují                  
o poplatcích nemohou od stolu říct, že je to stejné jak na všech letištích. Ministerstvo obrany  
si na svých letištích jako zřizovatel neplatí poplatky. 

p. Zácha, DiS.:
- pokud se dohodnem, můžeme všichni jet se na letiště podívat. Předběžně jsme hovořili             

o 18.9.2012. Kancelář primátora vás zve.
Občan Kohout:
- chci upozornit na jeden aspekt, že existuje Cost benefit analýza. Poprosil bych vás, jestli byste 

si nezařadili hlasování o tomto dokumentu. Je to klíčový dokument, který říká, jestli to bude 
někdy ziskové. Může se stát, že jsme si zadělali dlouhodobě na ztrátový projekt. 

Ing. Šlechta:
- navrhuji doplnit usnesení: ZM bere na vědomí …  a ukládá Radě města jako vykonavateli

akcionářských práv na Regionálním letišti Přerov zajištění Cost benefit analýzy a její 
poskytnutí všem zastupitelům.
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Mgr. Kulíšek:
- nemám problém s tím návrhem, jenom se musí zjistit, jestli se takový dokument může takto 

zveřejnit. Spíše bych navrhoval projednat to na představenstvu a potom se k tomu vrátit          
na příštím zastupitelstvu. 

Hlasování o doplnění usnesení dle návrhu Ing. Šlechty:   Při hlasování bylo 7 pro, 9 se zdrželo, 16 
nehlasovalo.

Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 27, 1 se zdržel, 4 nehlasovali.

572/13/4/2012 Akcie společnosti Dalkia Česká republika, a. s. 

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr prodeje 25 ks akcií společnosti Dalkia 
Česká republika, a. s., se  sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČ 45193410,                
z majetku statutárního města Přerova za cenu 100 Kč/1 akcie.

Při hlasování bylo pro 32 jednomyslně.

573/13/4/2012 Rozdělení finančních prostředků FMB – II. výběrové řízení  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

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

Poř.
čis.

Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druhy půjček Částka Kč Zajištění

1. V.Z. 8-rekonstrukce koupelny 80 000,- Ručitel:
Ing. P.R.

2. R.   a   R.P. 2-výměna plyn.kotle
17-oprava balkonu. 

70 000,- Ručitel:
T.M.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2012

2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1

3. vydává Vnitřní předpis č. .../12, kterým se mění a doplňuje Vnitřní předpis č. 24/07 Fond 
             oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů. Návrh 
             Vnitřního předpisu č. .../12, je přílohou č. 2
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2012

Diskuse:
p. Zácha,  DiS.:
- nemám nic společného s tímto žadatelem. Je to jen jmenovec.
Ing. Pospíšilová:
- je dostatečná osvěta pokud se týká těchto půjček? Zůstatek je tam docela velký, zvláště u toho 

třetího fondu. Neměly by se některé prostředky zapojit do rozpočtu do oprav majetku města?
Ing. Lajtoch:
- byl jsem sám překvapen, že se přihlásilo tak málo žadatelů. Proto jsme vyhlásili další kolo. 

Pracovní skupina se zamýšlela nad tím, že bychom mohli udělat větší osvětu. Splátky jsme 
posunuli na 8 let. Propagace ze strany města je velká. Tato půjčka je výhodnější než 
v komerčních bankách. Jde o samostatné prostředky na samostatném fondu. Půjčovali jsme si 
prostředky na opravu svého bytového fondu.

Pí Sedláčková:
- do rozpočtu města šly prostředky na zakoupení bezbariérových bytů z tohoto fondu.
p. Zácha,  DiS.:
- napadá mě, zda část prostředků nepoužijeme na dovybavení bytových jednotek pro obyvatele 

ze Škodovy ulice.
Ing. Lajtoch:
- už jsem to řešil s paní Sedláčkovou, máme nějaké zdroje, které domovní správa měla mít        

na opravu bytů, které jsou volné a chtěli jsme, aby byly pronajaty. 
Pí Sedláčková:
- v současné době analyzujeme, kolik v rozpočtu zůstalo volných prostředků na opravu těch 

bytů. Pokud bychom použili prostředky z tohoto fondu, museli bychom schválit statut. 
Můžeme se zabývat touto myšlenkou. 

Ing. Machát:
- finanční výbor doporučil jednohlasně materiál k přijetí. Chci podotknout, že se jedná o půjčky, 

které mají splatnost 3 – 8 let. Nechejme to jako finanční rezervu.

Při hlasování bylo pro 32 jednomyslně.

574/13/4/2012 Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 
a. s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace číslo 11-015-001-08, uzavřené dne 5.5.2008 mezi statutárním městem Přerov jako předávajícím 
a společností Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 
1499/7 jako příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.3.2009, dodatku č. 2 ze dne 27.4.2009               
a dodatku   č. 3 ze dne 17.2.2010, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Dotace je určena            
na pořízení majetku, na provoz, opravy, rekonstrukci majetku, to vše v souvislosti s provozem 
sportovních zařízení, a to Plaveckého areálu Přerov a Penčice a Zimního stadionu v Přerově.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2012
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Diskuse:
Ing. Pospíšilová:

 nevím, jak se k té částce dotace došlo. Vím proč se má schvalovat dodatek do roku 2018. 
Bylo mi vysvětleno, že to souvisí s nájemní smlouvou. Na finančním výboru zazněl 
správný dotaz jestli ten inflační koeficient, který tady budeme schvalovat, je stejný jako 
ten v nájemní smlouvě, kdy pronajímá město majetek plaveckého areálu Přerov a 
Penčice  a zimního stadionu Teplu Přerov.

 chybí mi rozpočet akcí, o čem uvažují, o jakých opravách, jaký majetek chtějí ještě
pořídit.

Mgr. Kulíšek:
- obdržíte písemnou odpověď.
Pí Sedláčková:
- inflační koeficient byl stanoven úplně na začátku. Vycházíme ze statistického úřadu. Dotace 

byla schválena ve stejné výši jako předtím se dávala na provoz příspěvkové organizaci Služby 
města Přerova. Úspora je potom daleko větší. Co se týká úspory  - žádají o souhlas vlastníka, 
jakákoliv rekonstrukce jde přes odbor majetku. Potom organizace dávají vyúčtování, kolik z té 
uspořené částky investovaly.

Ing. Machát:
- jedná se o to, jestli inflační koeficient na nájem je stejně velký jako ten inflační koeficient na 

dotaci. 
Mgr. Vojtášek:
- měli jsme pouze dobu nájmu. Jediné co se měnilo je doba nájemní smlouvy. 
Mgr. Kulíšek:
- navrhuji, aby na dotazy které tady padly, bylo písemně odpovězeno.

Při hlasování bylo pro 27, 5 se zdrželo.

575/13/4/2012 Rozpočtové opatření č. 11

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

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- chtěla bych upřesnit jednu věc, na straně 2 – odbor správy majetku požádal o rozpočtové 

opatření převod finančních prostředků ve výši 1 079 000 Kč, jde o finanční prostředky 
nevyčerpané Domovní správou města Přerova. Jsem majitelem bytu v uvedeném domě. 
Jednalo se o výměnu krytiny, kterou si SBD financovalo samo a tato akce byla výměna 
střešních oken v půdních vestavbách, které jsou majetkem města. Podotýkám, že se jednalo       
o výměnu oken, které jsou v půdních vestavbách.

Při hlasování bylo pro 30, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.
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576/13/4/2012 ZŠ U tenisu - energetické opatření – zateplení

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje rozpočtový rámec investiční akce ZŠ U tenisu -
energetické opatření - zateplení.

Při hlasování bylo pro 32 jednomyslně.

577/13/4/2012 Mimořádné podpory a další výdaje ze zdrojů z loterií

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem KBC Přerov, IČ 70868549, se sídlem Přerov, Velká 
Dlážka 1, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

2) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK PRECHEZA Přerov o. s., IČ 22826611, se sídlem 
Přerov, Kosmákova 3364/55, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní 
akce v roce 2012,

3) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem HC ZUBR Přerov s. r. o., IČ 28593006, se sídlem 
Přerov, Petřivalského 5, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce 
v roce 2012,

4) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ 00534935, se sídlem 
Přerov, Bezručova 4, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v 
roce 2012,

5) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC Viktorie Přerov o. s., IČ 66743338, se sídlem 
Přerov, Sokolská 734/28, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní 
akce v roce 2012,

6) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ 47999152, se sídlem 
Přerov-Kozlovice, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v 
roce 2012,

7) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ 00533963, se sídlem Přerov, 
Petřivalského 1, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 
2012,

8) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, IČ 47998750, se 
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sídlem Přerov-Čekyně, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce 
v roce 2012,

9) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol Dluhonice, IČ 61985252, 
se sídlem Přerov-Dluhonice, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní 
akce v roce 2012,

10) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec, IČ 60782129, se 
sídlem Přerov-Újezdec, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce 
v roce 2012,

11) schvaluje  poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem JUDO SK Přerov o. s., IČ 22859195, se sídlem Přerov, 
Velké Novosady 993/9, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce 
v roce 2012,

12) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub BADMINTON Přerov, IČ 62350391, 
se sídlem Přerov, Nerudova 20, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci 
sportovní akce v roce 2012,

13) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fitness AVE Přerov, IČ 66743117, se sídlem Přerov, 
Nádražní 2, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

14) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TBS Přerov, IČ 64601803, se sídlem Přerov, Pod 
skalkou 19, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

15) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 310.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Přerovský volejbalový klub o. s., IČ 26550466, se 
sídlem Přerov, Petřivalského 1, a to částka 300.000 Kč z celkové výše této dotace je účelově vázána na 
sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012 a částka 
10.000 Kč z celkové výše této dotace je účelově vázána na sportovní činnost mládeže v roce 2012,

16) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub M - Precheza, IČ 49558455, se sídlem 
Přerov, Tománkova 1, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v 
roce 2012,

17) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Šachový klub Vinary, IČ 22843981, se sídlem Přerov-
Vinary, Růžová 30, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v 
roce 2012,

18) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem KMK Zubr Přerov, IČ 22886303, se sídlem Přerov II-
Předmostí, Hranická 157/23, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní 
akce v roce 2012,

19) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION LOVĚŠICE, 
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IČ 44889062, se sídlem Přerov-Lověšice, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a 
organizaci sportovní akce v roce 2012,

20) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Svaz potápěčů Moravy a Slezska, o. s., Potápěčský 
klub Skorpen Přerov, IČ 14616998, se sídlem Přerov-Předmostí, Dr. Milady Horákové 5, na 
sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

21) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tenisový klub Přerov, IČ 14617200, se sídlem Přerov, 
U tenisu 158/16, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 
2012,

22) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Žeravice, IČ 45180521, se sídlem 
Přerov XII-Žeravice, U stadionu 214/7, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci 
sportovní akce v roce 2012,

23) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Night Birds – inline hockey club Přerov, IČ 22866396, 
se sídlem Přerov, Jateční 5, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní 
akce v roce 2012,

24) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Henčlov, IČ 71247602, se 
sídlem Přerov VIII-Henčlov, Sokolů 50, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a 
organizaci sportovní akce v roce 2012,

25) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem NADAČNÍ FOND MAMUT, IČ 28576187, se sídlem 
Přerov, Přerov I-Město, Kratochvílova 119/14, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a 
organizaci sportovní akce v roce 2012,

26) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Wasps Racing Přerov, IČ 26577828, se sídlem Přerov 
VIII-Henčlov, Zakladatelů 26, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci 
sportovní akce v roce 2012,

27) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem DRAGON FORCE PŘEROV, IČ 26577984, se sídlem 
Přerov, Kozlovská 1334/3, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní 
akce v roce 2012,

28) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov, IČ 
65914163, se sídlem Přerov, Kratochvílova 14, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a 
organizaci sportovní akce v roce 2012,

29) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Karate Přerov, o. s., IČ 64989089, se sídlem Přerov, 
Neumannova 5, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 
2012,
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30) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem SK Mlýn Přerov, IČ 26526701, se sídlem Přerov, Za 
mlýnem 2, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

31) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Veslařský klub Přerov, IČ 64601749, se sídlem Přerov, 
Bezručova 4, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 
2012,

32) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ 00534935, se sídlem 
Přerov, Bezručova 4, na náklady spojené s účastí družstva žen kuželkářského oddílu v Evropském 
poháru, který se bude konat v termínu od 09.10.2012 do 13.10.2012 v srbském Apatinu,

33) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV, IČ 70959013, 
se sídlem Přerov, Trávník 28, na náklady spojené s účastí jezdců klubu Adama a Pavla Procházkových 
na třídílném seriálu Mistrovství světa 2012 v biketrialu konaném 22.07.2012 ve Francii, 28.07.2012 ve 
Španělsku a 05.08.2012 v Itálii,

34) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi Statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov Handball Club, IČ 
22761179, se sídlem Přerov I-Město, U tenisu 3250/19, na sportovní činnost, provoz sportovního 
zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

35) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem MORAVIAN DRAGONS, IČ 26678721, se sídlem 
Přerov, Bezručova 4, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v 
roce 2012,

36) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR, IČ 00533751, 
se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci 
sportovní akce v roce 2012,

37) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem 04, IČ 26984849, se sídlem Přerov, Rokytnice 381, na 
sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce v roce 2012,

38) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ 61986364, se 
sídlem Přerov, Brabansko 566/2, na sportovní činnost, provoz sportovního zařízení a organizaci 
sportovní akce v roce 2012,

39) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem CK Přerov, IČ 22819002, se sídlem Přerov, Purkyňova 
3, na náklady spojené s účastí člena klubu Jiřího Klímy na Mistrovství světa v terénním triatlonu 
XTERRA konaném v termínu od 27.10.2012 do 28.10.2012 na Havaji,

40) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Centrum setkávání, o. s., IČ 49558200, se sídlem 
Přerov, Kosmákova 46-48, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,
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41) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ 49558561, se sídlem 
Přerov, U Bečvy 1, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

42) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ 45180270, se sídlem 
Přerov, 9. května 82, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

43) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení Most k životu, IČ 67338763, se sídlem 
Přerov, Bohuslava Němce 4, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

44) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., 
místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem Přerov, Kratochvílova 35, na činnost, provoz 
zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

45) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 82.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Jsme tady, o. s., IČ 28553187, se sídlem Přerov, 
Sokolská 2781/2, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

46) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v 
ČR, o. s. Klub KORÁLEK, IČ 64601897, se sídlem Přerov, nám. Svobody 4, na činnost, provoz 
zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

47) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem ROSKA PŘEROV region. org. Unie Roska v ČR, IČ  
70009953, se sídlem Přerov, U výstaviště 5, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

48) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Duševní zdraví, o. p. s., IČ 27836886, se sídlem Přerov, 
nám. Přerovského povstání 1/2803, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

49) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Územní organizace SD ČR v Přerově, IČ 64989186, se 
sídlem Přerov II – Předmostí, Dr. Milady Horákové 19/4, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí 
v roce 2012,

50) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem KLUB STOMIKŮ O. S. PŘEROV, IČ 47184558, se 
sídlem Přerov, Čapka Drahlovského 13, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

51) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým 
onemocněním prsu, o. s., IČ 70099880, se sídlem Praha 3, U Vinohradské nemocnice 4/2256, na 
činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

52) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
České republiky – Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, IČ 
65399447, se sídlem Přerov, Čechova 2/1184, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 
2012,
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53) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 
v České republice, o. s. – okresní organizace SPMP ČR Přerov, IČ 45180354, se sídlem Přerov, 
Kosmákova 46, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

54) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sanity, o. s., IČ 22693556, se sídlem Zlín, tř. 3. května 
159, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

55) schvaluje  poskytnutí dotace ve výši 380.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem „Nadační fond Přerovského jazzového festivalu“, IČ 
49558005, se sídlem Přerov, Kratochvílova 1, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 
2012,

56) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem DETA spol. s r. o., IČ 48394441, se sídlem Přerov, 
Husova 1, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

57) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ 61986364, se 
sídlem Přerov, Brabansko 2, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012 (loutkové 
divadlo),

58) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, IČ 67338500, se 
sídlem Přerov, U Bečvy 1, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

59) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, IČ 
47184469, se sídlem Přerov, Žižkova 12, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

60) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7, 
IČ 00577227, se sídlem Přerov, Šířava 670/7, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 
2012,

61) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, IČ 61985996, se sídlem Přerov, Bartošova 24, na činnost, 
provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

62) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s., IČ 49558048, 
se sídlem Přerov III-Lověšice, Družstevní 235/39, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 
2012,

63) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Farní sbor Českobratrské církve evangelické v 
Přerově, IČ 47998431, se sídlem Přerov, Č. Drahlovského 1, na činnost, provoz zařízení a organizaci 
akcí v roce 2012,

64) schvaluje poskytnutí vratného finančního příspěvku ve výši 253.711 Kč a uzavření smlouvy o 
poskytnutí tohoto příspěvku mezi statutárním městem Přerov a subjektem Hranická rozvojová 
agentura z. s., IČ 75122243, se sídlem Hranice, Tř. 1. máje 2063, na činnost, provoz zařízení a 
organizaci akcí v roce 2012,
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65) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem "Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na 
Moravě", IČ 22866442, se sídlem Přerov, nám. T. G. Masaryka 555/16, na činnost, provoz zařízení a 
organizaci akcí v roce 2012,

66) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Náboženská obec Církve československé husitské v 
Přerově, IČ 64989143, se sídlem Přerov, Havlíčkova 1821/11, na činnost, provoz zařízení a 
organizaci akcí v roce 2012,

67) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková 
organizace, IČ 00097969, se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, na činnost, provoz zařízení a organizaci 
akcí v roce 2012,

68) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Mgr. Theodor Mojžíš, IČ 44049668, se sídlem 
Prostějov, Netušilova 1616/15, na činnost, provoz zařízení  a organizaci akcí v roce 2012,

69) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Smíšený pěvecký sbor VOKÁL, IČ 63701201, se 
sídlem Přerov, tř. 17. listopadu, Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, na činnost, provoz 
zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

70) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem obec Troubky, IČ 00302104, se sídlem Troubky, 
Dědina 286/29, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

71) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Nadační fond Přerov - Cuijk, IČ 27803201, se sídlem 
Přerov, Blahoslavova 71/2, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

72) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 77.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Astronomický klub Přerov, IČ 61985431, se sídlem 
Přerov, P.O.BOX 97, Hvězdárna Přerov, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v roce 2012,

73) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČ 
70885940, se sídlem Olomouc, Schweitzerova 524/91, na činnost, provoz zařízení a organizaci akcí v 
roce 2012,
74) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Občanské sdružení Centrum aktivního odpočinku –
Jezdecká společnost JUKO, IČ 22669566, se sídlem Rouské, Rouské 72, na činnost, provoz zařízení 
a organizaci akcí v roce 2012,

75) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Římskokatolická farnost Přerov, IČ 45180199, se 
sídlem Přerov, Kratochvílova 116/6, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektové 
dokumentace generální opravy kaple sv. Jiří v roce 2012,

76) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Okresní agrární komora Přerov, IČ 47674407, se 
sídlem Wurmova 2, 751 52 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací reprezentačních 
akcí a setkání se zástupci agrárního sektoru v roce 2012,
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77) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a Pavlem Kadlíčkem, na částečnou úhradu nákladů spojených           
s realizací expedice Patagoniabike 2012, konané v roce 2012.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2012

78) schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle přílohy.

Diskuse:
Pí Tomaníková:
- dříve jsem hlasovala proti automatům. Teď mě zarazilo, že dotujeme společnosti cizích obcí –

Rokytnice, Zlín, Prostějov. Hranicím půjčujeme. Zajímalo by mě, jestli ve městě Přerově 
nebyli zájemci nebo proč? Uvedu konkrétní případy – 37, 54, 64, 68, 74. 

Ing. Lajtoch:
- my jsme se snažili vyřešit i záměry, které jsme schválili v zastupitelstvu. V Hranicích se jedná 

o cyklostezku se zaměřením na prehistorii. Město se zavázalo, že tam vloží finanční 
prostředky a po získání dotačních titulů z regionálního operačního programu se nám to vrátí. 
V materiálu jsou všechny požadavky které přišly na město Přerov a buď jsme je odsouhlasili 
nebo neodsouhlasili. Takto jsme postupovali materiál do rady. 

- dotace pod číslem 37 – prostředky určeny pro bikros v Přerově
- dotace pod číslem 54 -  prostředky pro občany duševně nemocné. Částku navrhl odbor 

sociálních věcí a školství. 
- dotace pod číslem 64 – jde o půjčku - Hranická rozvojová agentura
- dotace pod číslem 68 – jedná se o společnost, která bude natáčet film o přerovském povstání. 

Jeho rozpočet je zhruba 250 tisíc Kč a má se na něm finančně spolupodílet i Olomoucký kraj.
- dotace pod číslem 74 – paní starostka obce Rouské požádala o dotaci s tím, že reprezentují 

přerovsko na mistrovství světa. 
Mgr. Pospíšilová:
- dotace pod číslem 37 – jde o občanské sdružení pod názvem 04, které se zaměřuje na 

sportovní činnost bikros. Členská základna je z Přerova nicméně sídlo má v Rokytnici. 
Mgr. Netopilová:
- chci se zeptat na dary v hodnotě 100.000 Kč jednou pro Farní sbor Českobratrské církve 

evangelické a podruhé pro Náboženskou církev československou husitskou. Nemám nic proti 
církvím a proti tomu jim pomoci s opravami budov. Tady je ale napsáno na činnost, provoz 
zařízení a organizací akcí v roce 2012. Zajímalo by mě o jaké akce jde a o dosah těch akcí. 
Kolik občanů Přerova se jich zúčastní atd. 

Ing. Novotná:
- v usneseních u jednotlivých schválených smluv se objevuje na činnost, provoz zařízení             

a organizaci akcí v roce 2012.Přistoupilo se k tomu, jak se ukazuje poněkud nešťastně, aby se 
to zjednodušilo. Tyto dvě smlouvy pro církve – na minulém zasedání zastupitelstva jste 
schvalovali záměr na poskytnutí této dotace právě na opravu těch kostelů. My jsme se už 
s kolegyní domlouvaly, že budeme ctít to usnesení které budete dnes schvalovat, ale do 
závorky do smlouvy doplníme konkrétní důvod, aby to bylo všechno dohledatelnější. Jde 
opravdu o 100.000 Kč na opravu těch kostelů. 

Mgr. Grambličková:
- chci se vrátit k dotacím do jiných obcí. Dlouhodobě akceptujeme, když nás požádá obec          

o dotaci v rámci sociálního programu, kdy je občan Přerova klientem nějakého ústavu. Teď se 
nám tam ty obce neustále rozšiřují. Znám starostku obce Rouské, která je velice schopná, 
dokonce tak, že vydyndá dotaci z Přerova. Připadne mi, že by to tak nemělo být. Spíše by to 
měla být senátorská iniciativa, než iniciativa města Přerova. 

Ing. Lajtoch:
- žádosti jsem předložil do pracovní skupiny a ta je doporučila. 



44

p. Mlčák:
- v předloze je řada nedostatků, nesrovnalostí apod.  Na finančním výboru jsem byl jediný, který 

se zdržel hlasování. Atlas Bios požaduje jenom 20.000 Kč, přitom všichni víme, jak je velký 
rozsah jejich činností. Beru v úvahu, že k rozdělení byla ustanovena pracovní komise, a že 
bylo projednáno v radě.

Pí Jandová:
- mám dotaz spíše k systému. V grantovém programu jsme obraceli každou korunu. V oblasti 

kultury tam bylo 20 tisíc Kč na všechno. Chci se zeptat jestli do budoucna je nějaká úvaha,     
že se osloví ti neuspokojení žadatelé z grantových programů, kteří pak mají problém 
s uskutečněním toho nápadu. Jedná se mi hlavně o kulturu. Připadá mi v tom chaos, a že se 
prostředky rozdělují za každou cenu a není to zdaleka tak pečlivě zvažované jako v grantovém 
programu. 

Ing. Lajtoch:
- paní Jandová, vy jste se mohli zúčastnit jednání pracovní skupiny. Vy jste na to vůbec 

nereagovali. Mohu říct, že to první přerozdělení nebylo úplně ideální. Žádostí bylo hodně,       
na jednání pracovní skupiny jsme se to snažili zregulovat. Pokud peníze budou trvale příjmem 
města, mohlo by to být zakomponované do grantových programů, ať se to sjednotí. Tlak byl 
enormní, všichni se obraceli na město s tím, že dostáváme peníze od loterijních společností. 
Proto jsem oslovil politické kluby, abychom prostředky rozdělili v letošním roce. Jde o první 
přerozdělenou část, pokud budou v letošním roce ještě nějaké peníze oslovíme pracovní 
skupinu, aby navrhla další přerozdělení. Případně prostředky vložíme do grantového 
programu, který má určitý řád. 

Pí Jandová:
 chci požádat, zda by se dalo domluvit, aby se pracovní skupina sešla hned v říjnu, než se 

bude chystat rozpočet. 
Ing. Lajtoch:
- SpP máme také přizvat? Když vás přizveme tak přijdete? Byli jste přizvaní a nereagovali jste. 

Peníze byly přerozdělovány v období prázdnin. Skupina se sešla dvakrát. Navrhli jsme toto 
přerozdělení. Všechny připomínky vnímáme, zakomponujeme je do příštích materiálů. 

RSDr. Nekl:
- nevím jestli prostředky z loterií přijmou církve. 
- dotace 68 – viděl někdo scénář k plánovanému filmu? Viděli to erudovaní historici? 

V parlamentu je předložen zákon o rozšíření statutu veterána, já jsem se pod něho podepsal 
díky přerovskému povstání, kde žádáme, aby i účastníci přerovského povstání měli statut 
válečného veterána.

Ing. Novotná:
- scénář jsem neviděla a myslím, že tak daleko ani nejsou, aby ho měli zpracovaný. 
Bc. Zatloukal:
- jsem ráda, že paní Jandová počítá s tím, že v příštím roce budeme rozdělovat peníze 

z automatů. Chápu to tak, že opozice už nebude předkládat materiály zakazující tyto loterie. 
Zároveň jsem uspokojen, že se nalezlo 440 tisíc Kč na zřízení společenské místnosti v DPS     
na Tyršové ulici v Předmostí a bude sloužit pro naše starší občany.

p. Laga:
- pracovní skupina rozdělila finance asi 77 subjektům. Chtěl bych připomenout, že určitě 50% 

subjektů by z nich nedokázalo, že dostaly peníze z hracích automatů. 
p. Zácha, DiS.:
- za odbor majetku jsem rád, že tyto peníze přišly. Máme tam 3 mil. Kč na záležitosti, na které 

by jinak dlouho ještě nebylo. Jsou tam dětská hřiště právě v místních částech. 
- Dávám návrh na ukončení diskuse.
Ing. Šlechta:
- nechtěl jsem hovořit, ale pan Zatloukal mě vyprovokoval. V omezení hazardu budeme 

pokračovat dál svými návrhy. Celá ČR se blíží ke Kolumbii, kde z kokainu byly financovány 
nemocnice, školy. My z hazardu financujeme církve, nejsou to špinavé peníze. Možná se bude 
konat slavnostní bohoslužba, kde budeme děkovat všem psychicky nemocným, že hrají, utrácí 
své peníze, ničí své rodiny. Každý máme nějaké své hodnoty, žijeme v demokracii. Prvek 
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sociální dostává na frak. Chci říct, co psal pan Nešpor a další: „hazardní hry jsou sociální zlo, 
které postihuje všechny vrstvy společnosti včetně dětí“.  

p. Plšek občan Přerova:
- chci položit otázku, kolik prostředků do města z loterií přišlo? Slyšel jsem o částce 10 mil. Kč. 

Pan primátor hovořil o výpočtu ministerstva financí ve výši 49 mil. Kč s tím, že to má chodit 
postupně a vyúčtování má být začátkem příštího roku. Kolik tedy přišlo teď peněz? Z diskuse,
kterou vedete je zřejmé, že tato problematika si zaslouží do budoucna mít jasné zásady              
a pravidla. Aby se nemusela scházet pracovní skupina, která o tom rozhoduje, navrhuji 
usnesení pod bodem 79):  ZM ukládá RM zpracovat a následně předložit ZM ke schválení 
zásady pro rozdělování prostředků z loterií. Termín nechám na zvážení.  

Mgr. Kulíšek:
- máte pravdu, sešla se pracovní skupina, která rozdělovala prostředky a také se může příští rok 

stát, že orgány města rozhodnout, že za ty peníze postavíme lávku U tenisu. 
Ing. Lajtoch:
- prostředky chodí nepravidelně. Dostali jsme zhruba 16 mil. Kč, 6 mil. Kč jsme zapojili            

do rozpočtu města na počátku roku a 10 mil. Kč zapojujeme teď na tomto jednání 
zastupitelstva. V pracovní skupině se zástupci politických stran dohodli, že se sejdeme 
v měsíci listopadu. V plánu investic jsou závazky, které musíme plnit. Podnět paní Jandové      
a pana Plška budeme diskutovat se zástupci politických stran. 

Pí Sedláčková:
- k 30.8. přišla částka 16 mil. Kč celkem. Kromě toho jsme dostali nějaké finanční prostředky 

z minulých let.

Hlasování o ukončení diskuse:  Při hlasování bylo pro 31, 1 nehlasoval.

Hlasování o předloženém usnesení:   Při hlasování bylo pro 28, 4 se zdrželi.

578/13/4/2012 Pravidla financování místních částí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pravidla financování místních částí dle přílohy.

Diskuse:
p. Laga:
- je to první krůček. Na jaře, když bylo jednání s předsedy výborů, tak tento návrh tam padl. 

Také tam zaznělo, že než budou nějaké zásady, tak se předsedové sejdou a prodiskutujeme to 
s vedením města. Návrhy, jak jsou uvedeny v přílohách ve výši na obyvatele – zajímavé by 
začalo být, pokud by šlo o 1.500 Kč na obyvatele. Částka 550 Kč je nic moc, když v bodě 5) 
vidíme, na co by se to dalo použít. Jsou tam taky opravy, investice. Když na školce vyměníme 
polovinu oken, tak jak to budeme dál dělat. Toto nedošlo řešení. Toto je trošku výsměch.

Pí Sedláčková:
- pokud někdo nevyčerpá finanční prostředky na opravy, tak aby měl možnost posílit investice, 

k tomu by sloužila ta částka, jak je navrhovaná variantně. Vycházím z materiálu odboru 
majetku a odboru investic od roku 2007 – 2011 na jednoho obyvatele za rok v investicích vede 
obec Čekyně, která má na obyvatele částku 13.347 Kč. V opravách vede obec Penčice 
s částkou na obyvatele 1.795 Kč. Přerov má na obyvatele na investice 6. 214 Kč a v tom je 
započten Domov důchodců i autobusové nádraží, zimní stadion i zateplení škol. Na opravy  je 
to 5. 547 Kč na obyvatele.  
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- v rozpočtu počítáme s částkou 1,5 mil. Kč na místní části, kterou nedělíme mezi jednotlivé 
místní části a jdou na úhradu plynu, elektrické energie, revize, spotřebu vody, popelnice, 
telefony.

Mgr. Netopilová:
- mám takovou poznámku. Náš klub se setkává s předsedy osadních výborů, s mnohými. 

Vyvolali jsme schůzku už v červnu a výsledkem schůzky bylo to, že předsedové osadního 
výboru Kozlovice, Lověšice, Žeravice, Čekyně, Dluhonice deklarovali dlouhodobou 
nespokojenost s tím, jak je zacházeno s místními částmi co se týká financí.

- Navrhuji stažení tohoto materiálu. Pokusíme se v součinnosti s předsedy osadních výborů, 
kteří byli přes prázdniny osloveni s určitými dotazy a máme nějaký výsledky. Chceme se 
s nimi setkat, dát dohromady nový materiál k této problematice a měl by být hotov do konce 
tohoto kalendářního roku. 

- Je namístě využít demokratičtější přístup k místním částem, jinak by mohlo hrozit odtržení 
některých z nich. 

p. Zácha, DiS.
- dnes zjišťuji už podruhé, že s paní Netopilovou děláme totéž. Poprvé to bylo dnes při Škodové 

ulici. Pan Laga potvrdí, že jsme se sešli třikrát nebo čtyřikrát s předsedy osadních výborů. 
Pracovali jsme na tom, abychom financování pozměnili, ať předsedové nepíší dopis na město 
co by si přáli a potom jim bylo oznámeno, že peníze na nic nejsou. Další naše schůzka má být 
v září. Nevím, jestli lidé s kterými jednám jsou neupřímní, protože když s nimi jednám, mluví 
jinak než s vámi. Když srovnáte, co se udělalo v místní části Čekyně a srovnáte to 
s Lověšicemi, kde není ani dětské hřiště a jediná investice na rok 2012 bylo osazení zrcadla     
na křižovatce a přitom tato místní část se také omlazuje a také potřebují opravit cesty. Právě 
proto se vymyslel tento model. Jako příklad uvedu Lýsky, kde se měla spravit kanalizace. 
Odbor majetku navrhl šest vpustí, pan předseda osadního výboru řekl, že stačí jedna. Udělali 
jsme jednu, ušetřili třistatisíc a za tuto uspořenou částku si udělají hřiště.  

- Je nutná úzká spolupráce s odborem majetku. Pokud dojde k havarijnímu stavu, je to jiný 
případ a my musíme jednat. 

- Částka 550 Kč na obyvatele je k tomu, aby předsedové místních částí si vybrali co chtějí 
udělat. 

- Každý rok budeme chtít udělat větší investiční akci pokud na to budou finanční prostředky. 
Ing. Lajtoch:
- předsedové osadních výborů budou mít určitě i požadavky nereálné, které si nebudeme moci 

dovolit. Tabulky, které jsou součástí materiálů, představují finance na drobné opravy                
a investice. Chceme, aby osadní výbory si sami rozhodovaly co je nutné udělat. 

- Nejsou naplněné daňové příjmy, budeme rádi, že budeme moci postavit rozpočet na úrovni 
roku 2012. 

Ing. Pospíšilová:
- je dobře, že budou nastavena pravidla financování místních částí. Nemám problém s tím, že se 

budou převádět nevyčerpané finanční prostředky do dalšího roku. Na celé věci mi vadí to,        
že bylo setkání s předsedy osadních výborů a bylo mi řečeno, že tam nebyl zástupce odboru 
ekonomiky. Potom dostali úkol vypracovat nějaký návrh, který nebyl projednán s předsedy 
osadních výborů. Já si myslím, že tady jsme mohli mít nějaký výsledek, který jsme mohli 
přijmout. Přimlouvám se za to, aby materiál byl stažen, projednán s předsedy osadních výborů 
a teprve na další zasedání předložen. 

Ing. Šlechta:
- paní Sedláčková tady operovala Čekyní jako místní částí, kde bylo nejvíce investováno. Když 

si vzpomeneme na investiční akci Borošín, tak to byl pan Lajtoch s Kulíškem, kteří rozhodli, 
že se tato investice bude dělat za 35 milionů, ačkoliv byla rozpočtovaná na 19 milionů. 
Předseda místního výboru Čekyně i její obyvatelé říkají, že za tuto částku tu ulici nechtějí 
opravovat v takovém rozsahu, a že jsou schopni za takové prostředky opravit půlku obce. 

Mgr. Kulíšek:
- pane Šlechta, vy zase matete všechny zastupitele a občany. Používáte nepravdu. V době, kdy 

se rozhodovalo o Borošíně, byl jiný předseda osadního výboru než je nyní. Tenkrát si občané 
rozhodli, že chtějí Borošín. Měli možnost si vybrat a rozhodli se pro Borošín. 
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Ing. Lajtoch:
- pane Šlechta, nemáte patřičné informace. Pokud byste si přečetl ten materiál, tak tam jsou

uvedeny částky na drobné opravy a údržbu, které jsou vyčleněny na základě počtu obyvatel 
v místní části. Velké investice řeší zastupitelstvo. 

- Byl jsem na setkání dobrovolných hasičů a tam zaznělo, že potřebují zrekonstruovat hasičskou 
zbrojnici. Já jsem to z osadního výboru nikdy neslyšel. 

- Snažili jsme se nastartovat tento nový systém, aby si předsedové sami mohli rozhodovat o těch 
malých investičních celcích nebo nákupu materiálu.

p. Kohout, občan Přerova:
- já bych osobně doporučil, aby osadní výbory byly v dostatečném předstihu vybaveny úplnými 

informacemi. O rozvoji obce, o změnách územního plánu, o tom co město zamýšlí v dané 
lokalitě a potom výbor může informovat občany a svolat veřejné slyšení k těmto záměrům. 
V minulosti se tak nedělo. 

p. Zácha, DiS.:
- jediní dva předsedové osadního výboru, kteří za mnou kdy přišli, jsou z Čekyně, Henčlova a 

Lověšic.  Každý za mnou může přijít a sdělit jaký má požadavek. 

Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 27, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali.

579/13/4/2012 Obecně závazná vyhláška č..../2012, o stanovení koeficientů pro 
výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č…../2012,    
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Diskuse:
Pí Sedláčková:
- došlo k zařazení Vymyslova do místní části Henčlova,  přistoupili jsme ke změně koeficientů. 

Dělali jsme různé způsoby výpočtů, aby to pro obce dopadlo co nejlépe. 
Ing. Pospíšilová:
- chci se zeptat, jestli je tady někdo z účastníků toho jednání na zvýšení koeficientu, co se týká 

Žeravic. Hodnotit komfort bydlení je těžké, každý si pod tím představí něco jiného. 
- na straně 7 je napsáno, že návrh OZV byl zaslán zástupcům koaličních stran k vyjádření. 

Ostatním teda ne?
Mgr. Netopilová:
- zeptám se na Předmostí. Je tam také zvýšený koeficient, přitom se odtud vystěhovávají lidé, je 

odtrženo od města, nejsou tam obchody, běžné služby. Jak se tady došlo ke zvýšenému 
koeficientu?

Pí Sedláčková:
- u některých částí došlo ke zvýšení pouze novým propočtem. Hodnotilo se Předmostí 

s Henčlovem, Újezdcem, Popovicemi atd. Hodnotili jsme je mezi sebou navzájem. Nižší 
koeficient zůstal jenom u Dluhonic z důvodu Chemičky. Hodnotila se dopravní obslužnost, 
služby, životní prostředí. 

p. Laga:
- jsem rád, že jsme se dověděli jak se to hodnotilo. Věřím, že se najdou peníze, aby se ve 

Výmyslově opravila alespoň cesta. Když ale mají občané Výmyslova platit stejně jako občané 
Předmostí, je to nepoměr. 

Pí Sedláčková:
- obec Vymyslov má kanalizaci i vodovod. Zase nemají plyn. 
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Pí Jandová:
- mám dotaz na předkladatele, z jakého důvodu nezaslal 12 zastupitelům tak důležitou 

vyhlášku? Co ho k tomu vedlo?
Ing. Lajtoch:
- byla to dohoda politických stran koalice. Odbor ekonomiky nachystal variantní řešení               

a v srpnu bylo projednáno v radě. Byla to opravdu iniciativa odboru ekonomiky ve vztahu 
k novele zákona. My jsme o tom diskutovali. Já jsem předložil tento návrh koaličním 
partnerům a podle toho jsme připravili materiál. Naše představa byla, aby daň se zvýšila 
dvakrát. Ta vůle tady nebyla. Na jednání rady jsme diskutovali o třech variantách. Já jsem 
chtěl a neprosadil, aby tato daň byla vyspecifikovaná a byla vyčleněna účelovým zdrojem do 
rozpočtu a byla určena na budování a opravu infrastruktury na území města Přerova. Znovu 
opakuji, schválili jsme první variantu, kde jsou úpravy koeficientů jen u místních částí.

p. Laga:
- ve Výmyslově je doprava nula, obchod nula, komfort bydlení je tam velice špatný. V loňském 

roce jsem upozorňoval na Vymyslov, bylo mi řečeno, že je pozdě a nic se s tím nedá dělat. 
Teď by se dalo dělat, ale neudělalo se vůbec nic. 

Mgr. Netopilová:
- k Předmostí chci podotknout, že v letních měsících tam ustane provoz jedné autobusové linky 

a každý rok si na to obyvatelé stěžují. Byla bych ráda kdyby se o těchto věcech ještě 
popřemýšlelo. 

Mgr. Kulíšek:
- chci shrnout, jaký byl vývoj tohoto materiálu. Podnět vyšel z odborů magistrátu, koalice se 

usnesla, že předloží materiál do orgánů města. Všichni materiály obdrželi. 
Pí Sedláčková:
- některá města vůbec nerozlišují koeficienty, dají všude plošně 3,5 jako je ve městě. My se 

snažíme odstupňovat od 2 – 3,5.  Dochází pouze k přepočtům. 

Při hlasování bylo pro 29, 1 se zdržel, 2 nehlasovali.

5. ROZVOJOVÉ   ZÁLEŽITOSTI

580/13/5/2012 Smlouva o poskytnutí provozního a investičního příspěvku statutárním 
městem Přerov společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 2012

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Mgr. 
Josef Kulíšek.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí provozního a investičního příspěvku statutárním 
městem Přerovem společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 2012 v celkové výši 
9.770.000,- Kč mezi statutárním městem Přerovem, jako poskytovatelem a společností 
Regionální letiště Přerov, a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, IČ 28572971, jako 
příjemcem, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

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

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2229  Ostatní přijaté vratky transferů 1 277,1 + 1 770,0 3 047,1

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2251 410  Letiště (Regionální letiště Přerov, a. s.) 8 000,0 + 1 770,0 9 770,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL

ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

 Dotace, přímé podpory a grantový program 40 039,7 + 1 770,0 41 809,7

Diskuse:
Ing. Šlechta:
- chtěl bych, aby se znovu hlasovalo o tom, aby nám byla poskytnuta Cost benefit analýza. 

To znamená ukládá radě poskytnout jako vykonavateli akcionářských práv společnosti 
Regionální letiště Přerov.

- Všichni zastupitelé poskytujete finanční příspěvek a v předchozím hlasování jste řekli, že je 
vám jedno jestli projekt je ziskový, schopen života, za jakých podmínek, kolik to bude stát, 
kolik je potřeba do toho investovat. Poskytujete vědomě bianco šek do tohoto projektu. 

Pí Sedláčková:
- odbor ekonomiky se k materiálu vyjadřoval, je to v důvodové zprávě. 
Ing. Gala:
- já nevím jestli jsem ten pravý, kdo by měl říct názor ke Cost benefit analýze. Město už v roce 

2009 s Olomouckým krajem a Zlínským krajem deklarovalo spolupráci a zájem rozvíjet letiště 
Přerov. V materiálu jsou uvedeny také finanční příspěvky těchto subjektů. Přerov nedává tu 
nejvyšší částku. Největší garanci dává Olomoucký kraj. Teď se jedná o částku která už 
v rozpočtu schválená byla a protože letiště nevyčerpalo do dubna částku 1.770.000 Kč tak ji 
vrátilo. Letiště chce v rámci investiční části provést opravu odbavovací haly, pojížděcí dráhy. 
Loni se dávala investice do přistávací dráhy ve spolupráci s armádou. 

- Ke Cost benefit analýze nejsem schopen poskytnout žádné informace. 
Mgr. Kulíšek:
- se Zlínským a Olomouckým krajem jsme se společně přihlásili k projektu zachování letiště 

v Přerově. 
- Já si osobně myslím, že Cost benefit analýza není dokonce ani majetkem a.s. Regionální 

letiště, ale že je majetkem Olomouckého kraje, který jej financoval. Nevím, jestli o návrhu 
pana Šlechty můžu hlasovat. 

Ing. Pospíšilová:
- připadá mi to stejné, jako kdyby jste šel do banky si půjčit peníze a odmítl jste jim dát svůj 

podnikatelský záměr. Záměr na použití prostředků je v materiálu uvedený. 
 Já se ptám, kteří cestující, které firmy, která letadla, kterých společností? To by jsme 

měli vědět. Dále mě zajímá ze smlouvy o poskytnutí provozního a investičního příspěvku 
je v materiálu napsáno, že společnost se zavazuje, že příspěvek musí být použit 
hospodárně. Já se znovu vrátím k těm mzdám. Mě to hospodárné nepřipadá to využití 
těchto prostředků. 
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Mgr. Kulíšek:
- můžeme diskutovat o mzdách. Když zaměstnáváte lidi, kteří jsou schopni to letiště zrealizovat, 

kteří předtím pracovali ve vysokých úřadech leteckých a mají nějaké nároky na mzdy a musíte 
je zaměstnat, abyste mohli zrealizovat ten projekt, tak nějakou mzdu jim musíte zajistit. 
Základní mzdu jim musíte dát, nemůžete je zaměstnat za deset tisíc korun. Projednalo to 
představenstvo společnosti a tyto mzdy schválilo. 

Ing. Šlechta:
- všichni známe zákon o obcích, který nám říká, že jsme povinni vynakládat prostředky 

hospodárně a účelně. Když neznáme, jestli je tento projekt životaschopný, za jakých 
podmínek, kolik nás to bude do budoucna stát, víme, že Evropská unie nám na to peníze nedá. 
Vědomě nutíte koaliční partnery hlasovat pro něco, o čem neví. Znají jen název společnosti a 
že je to strategický cíl. 

Ing. Lajtoch:
- zastupitelstvo Přerova v prosinci 2011 schválilo částku 8 mil. Kč poskytnout Regionálnímu 

letišti na provoz a investice pro rok 2012. Teď schvalujeme konkrétní smlouvu o poskytnutí
této dotace. Oddělení kontroly odboru vnitřní správy provádí kontrolu a vždy ta kontrola byla 
v pořádku v souladu s usnesením zastupitelstva. Teď nejsme schopni říct, k čemu bude 8 mil. 
Kč použito. Až budeme mít převedené pozemky, budeme hned oplocovat letiště, řešíme 
nejrůznější provozní záležitosti. Dne 18.9. kdo bude mít zájem ze zastupitelů zájem, může 
navštívit letiště, je domluvena návštěva provozní části letiště. Pokud prostředky nebudou 
smysluplně vyčerpány, budou převedeny do roku 2013. 

p. Kohout Občan Přerova:
- podstata věci je, kdy bude letiště minimálně v černých číslech. To znamená, kolikrát se tady 

ještě zastupitelstvo sejde nad desetimilionovými částkami, které bude schvalovat ve prospěch 
provozu a investic do letiště Přerov. Na to odpovídá Cost benefit analýza. Žádný jiný 
dokument ne. Pokud ji není možné zveřejnit, ať se udělá výtah a ať vedení letiště přesvědčí 
zastupitelstvo o prospěšnosti tohoto projektu do budoucna. Jak někdo může hlasovat, aniž by 
si byl vědom toho, že letiště bude prosperovat. 

Generál Kubala: 
- u investičních příspěvků je největší problém v administrativě, kdy my nemůžeme investovat 

do základních prvků vybavenosti civilního letiště jak ukládá zákon o civilním letectví, protože 
k tomu nemáme právní vztah. Celý ten proces je o tom, že armáda teprve v květnu letošního 
roku vyhlásila tu část, kde funguje civilní provozovatel za nepotřebnou a dostáváme se do 
následného kroku, kdy by měla být uzavřena smlouva mezi Regionálním letištěm Přerov a 
Ministerstvem obrany o tom, že majetek bude bezúplatně převeden na Olomoucký kraj a tudíž 
se do toho prostoru a tedy majetku mohou vkládat peníze. Provoz letiště se odehrává ve dvou 
fázích. Jednak samostatný provoz letiště a potom odbavovací služby. V této chvíli chceme dát 
žádost na úřad o civilním letectví o tom, že budeme dělat i odbavovací proces. Letos v dubnu 
armáda vyklidila severní prostor a my do něho nemůžeme investovat připravené prostředky, 
protože zatím nepatří Olomouckému kraji. Letiště Přerov bylo doslova vojenské letiště. 
Budeme budovat prostor pro vybavení cca 50 lidí, aby splňoval základní opatření, které musí 
každý provozovatel udělat proto, aby do letounu nastoupil člověk, který projde bezpečnostní 
kontrolou a dalšími procedurami tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu. My jsme v této 
chvíli pouze administrátorem služby, který umožňuje provádění civilního provozu na letišti. 

p. Pospíšil občan Přerova:
- mám základní věc k tomuto problému. Letiště je především dráha a věž. Dáváte peníze na věci 

a nevíte, jestli to vůbec k něčemu bude. Loni u vás mělo přistát letadlo s hokejistama 
z Petrohradu a přistálo v Brně. Dáváte peníze na něco, co nemá návaznost. 

Generál Kubala: 
- letadlo z Petrohradu tady nemohlo přistát, protože nemáme palivo. Armáda má palivo. 

Nemůžu ho použít, protože ho neumím administrativně zaplatit. Je to na rozhodnutí velitele 
posádky. My jsme tím strávili spoustu času. Měli jsme připravené s celníky náhradní řešení. 
Kapitán se rozhodl, že přistane v Brně a tím to končí. Máme letiště, které nemá základní 
vybavení pro civilní provoz. 
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p. Pospíšil občan Přerova:
- pan generál řekl to, jak to je, jaký o letiště je zájem. V Ostravě a Brně se nám smějí. To co my 

tady chceme budovat oni nemají a jsou to podstatně větší aglomerace. Kdo tady má o Přerov 
zájem? Zvažte únosnost celého projektu. 

Hlasování o protinávrh Ing. Šlechty:   Při hlasování bylo 9, 12 se zdrželo, 11 nehlasovalo.

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

PŘESTÁVKA    17.53 – 18.08 hodin 

Z další účasti na zasedání Zastupitelstva se omluvili Mgr. Frídlová, Mgr. Schenk a Ing. Šlechta – je 
přítomno 29 zastupitelů.

6.  INVESTIČNÍ   ZÁLEŽITOSTI

K tomuto bodu není žádná předloha.

7.  ŠKOLSKÉ   ZÁLEŽITOSTI

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

581/13/7/2012 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – předání 
nemovitého majetku k hospodaření     

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 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 dodatku je změna rozsahu nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Přerova, 
který se předává s účinností od 01. 10. 2012 k hospodaření jmenované organizaci, včetně změny 
účetní hodnoty tohoto majetku. Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2012

Při hlasování bylo pro 27, 2 nehlasovali.

582/13/7/2012 Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 –
vyjmutí části pozemku předaného k hospodaření

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k protokolu o předání       
a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 08. 2007 mezi statutárním městem 
Přerov a subjektem Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11. 
Předmětem tohoto dodatku je vyjmutí části pozemku p.č. 30/3 v k.ú. Předmostí z hospodaření 
jmenované příspěvkové organizace s účinností od 01. 10. 2012. Znění dodatku je přílohou č.1 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2012

Při hlasování bylo pro 29 jednomyslně.

583/13/7/2012 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – předání garáží k hospodaření    

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 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 dodatku je změna rozsahu nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Přerova, 
který se předává s účinností od 01. 10. 2012 k hospodaření jmenované organizaci, včetně změny 
účetní hodnoty tohoto majetku. Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2012
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Při hlasování bylo pro 26, 1 se zdržel, 2 nehlasovali.

8.  SOCIÁLNÍ   ZÁLEŽITOSTI

584/13/8/2012 Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace - žádost                 
o poskytnutí dotace

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 28 000,- Kč                
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Domov pro 
seniory Tovačov, příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem Tovačov, Nádražní č. p. 94, PSČ 
751 01, na provoz domova pro seniory pro uživatele dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2012

Při hlasování bylo pro 28, 1 nehlasoval.

9.  INFORMACE O PŘÍPRAVĚ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ 
S KOMUNÁLNÍM ODPADEM OLOMOUCKÉHO KRAJE

585/13/9/2012 Informace o přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady           
v Olomouckém kraji, včetně zařízení na energetické využití odpadu

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

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

Při hlasování bylo pro 26, 3 nehlasovali.

10. RŮZNÉ

586/13/10/2012 Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 
města Přerova

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



54

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v roce 
2012 na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova s níže uvedenými 
žadateli v uvedené výši:

1. Ing. arch P.H.   a Ing. J.H., na celkovou obnovu vnější fasády spočívající ve výměně oken, 
nátěru výkladců, oplechování parapetů a říms, zednické vyspravení fasády, včetně obnovy 
jejího nátěru objektu Kratochvílova 118/10, Přerov, ležícího na pozemku p.č. 18, k.ú. Přerov, 
ve výši 40 000,--Kč,

2. Ing. J.K., na obnovu vnější fasády spočívající v nátěru fasády, kovových prvků a oken 
objektu Svisle 2198/15, Přerov, ležícího na pozemku p.č. 1914/1, k.ú. Přerov ve výši 35 000,--
Kč,

3. Teplo Přerov, a.s., se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov, na obnovu vnější fasády 
spočívající v zednickém vyspravení fasády, včetně obnovy nátěru, výměně klempířských 
prvků u oken a říms objektů č.p. 8 a 9 Horní náměstí, Přerov, ležících na pozemku p.č. 372, 
k.ú. Přerov ve výši 30 000,--Kč,

4. J.G., na výměnu oken na vnější fasádě objektu Wilsonova 213/17, Přerov, ležícího na 
pozemku p.č. 283/1, k.ú. Přerov, ve výši 45 000,--Kč.

Při hlasování bylo pro 26, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval.

587/13/10/2012 Městská cyklodoprava

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Mgr. Helena Netopilová, koalice Společně pro Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ukládá Radě města jmenovat městským cyklokoordinátorem Ing. Michaelu Rakovskou a zajistit 
podmínky a náplň její práce dle textu tzv. Uherskohradišťské charty

2. ukládá Radě města jmenovat šestičlenné pracovní skupiny „Cyklistická doprava“ s 
cyklokoordinátorem jako organizačním pracovníkem

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova  řešit další rozvoj 
cyklodopravy na území města Přerova včetně naplnění funkce cyklokoordinátora.

Diskuse:
Mgr. Grambličková:
- cyklistická doprava v Přerově by si asi zasloužila nějakou pozornost. Šestičlenná pracovní 

skupina by to mohla někam posunout, jen nevím jestli potřebujeme nějakého speciálního 
cyklokoordinátora, jestli to nemůže dělat někdo z magistrátu. Pokud se pohybujete centrem    
na kole je to problém. Takhle pro to usnesení bych určitě nehlasovala. S určitými úpravami     
ve vztahu ke koordinátorovi by se mi to líbilo. 

Ing. Lajtoch:
- měli bychom se tím zabývat. V současné době odbor rozvoje zpracovává analýzu cyklostezek 

a cyklotras. 
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Mgr. Kulíšek:
- cyklodoprava si v Přerově zaslouží pozornost. Nemyslím si, že oproti jiným městům bychom 

na tom byli katastrofálně. Souvisí to s celkovou dopravou v Přerově, kdy okraje města máme 
řešeny lépe než to centrum. Je to vše v rámci možností, co doprava ve městě umožňuje. 
Zřizovat placené místo cyklokoordinátora nepovažuji za správné řešení. Ani jeho pracovní 
náplň by nebyla na celý pracovní úvazek. Možná bychom měli vytvořit nějakou pracovní 
skupinu, která by navázala na analýzu, kterou dělá odbor rozvoje. 

- dávám protinávrh:  ZM ukládá RM zajistit další rozvoj cyklodopravy na území města 
Přerova včetně naplnění funkce cyklokoordinátora.

Mgr. Netopilová:
- mrzí mě, pokud tady někdo vyjadřuje nějakou skepsi. Myslím, že oba ty návrhy na usnesení 

jsou potřeba. Cyklokoordinátor by měl být odborník nikoliv politik. Důležité je, aby se tou 
oblastí zabýval někdo, kdo je odborník. Dopravní inženýr je dokonalý návrh a pracovní 
skupina to jsou ti politici. Nevidím důvod proč to měnit. 

Ing. arch. Horký:
- při koncipování tohoto návrhu jsme vycházeli z toho, co pan primátor podepsal loni 

v červenci, jde o cyklo Chartu. Tímto podpisem jsme se zavázali zřídit místo 
cyklokoordinátora. Protože se během roku nepodařilo tuto funkci zřídit, přicházíme s tímto 
návrhem a přinášíme konkrétního člověka, který by tuto funkci vykonával. Omlouvám paní 
Rakovskou, která se z pracovních důvodů nemohla na dnešní zasedání dostavit. Minulý týden 
hovořila s panem Galou a ten by mohl poreferovat, jaký z jednání měl dojem. Pracovní 
skupina vychází také z Uherskohradišťské charty. Pokud zastupitelstvo nezřídí funkci 
koordinátora, bylo by na místě, aby město od podpisu této charty odstoupilo. 

Ing. Lajtoch:
- na toto téma jsme diskutovali. Návrh jsem předkládal nicméně jsme se nedohodli na tom, zda 

by mělo jít o politika, úředníka nebo externího pracovníka. Vůbec nás nenapadlo, aby to bylo 
nové pracovní místo. Rada se určitě vaším návrhem bude zabývat a pan Kulíšek usnesení 
formuloval v obecné rovině, protože zastupitelstvo nemůže jmenovat cyklokoordinátora jako 
zaměstnance. 

Ing. Gala:
- město, když podepisovalo Uherskohradišťskou chartu, tak vstupovalo s tím, že síť cyklostezek 

je v rámci možností města a řešení majetkoprávních vztahů na velmi dobré úrovni, patříme 
k tomu lepšímu co v republice je. Tím nezastírám, že spousta práce je určitě před námi. 
V chartě je napsáno, že město ustanoví cyklokoordinátora, který bude mít silný politický 
mandát. Tím začal problém. V současné době je v chartě podepsáno 22 měst a funguje to tak, 
že externí cyklokoordinátory mají dvě města, Ostrava a Opava. Pak to jsou různí 
cyklokoordinátoři pracující na různých pozicích na úřadech. V některých městech jsou 
skupiny po dvou lidech někde po dvaceti. Doporučeno bylo, aby koordinátorem byl člověk 
města z důvodu vazby na projekt. Je nutná spolupráce s ostatními odbory, hovoří se o tom,      
že jde o konání soutěží, seminářů. Když jsem hovořil s paní Rakovskou, měla představu, že by 
šlo o práci na plný úvazek, což mě překvapilo. Vyjádřila se, že by přivítala i práci v pracovní 
skupině, v které by nemělo být jen politické zastoupení, ale měli by tam být odborníci 
z dopravního inspektorátu, projektanti, pracovníci odboru majetku. Nemohu vůči paní 
Rakovské říci nic negativního.  

Mgr. Netopilová:
- pokud vím, tak Ing. Rakovská je ochotna pracovat ve funkci cyklokoordinátora zadarmo. Tak 

ne, teď mi napovídají, že ne. 
Mgr. Dvorský:
- nebylo mi jasné, jestli máme jmenovat úředníka, který bude placený, což podle mě nebude 

možné, protože zastupitelstvo nejmenuje úředníky. Chtěl bych vědět od překladatelky 
materiálu jestli paní, která je uvedena v bodě 1) usnesení chce tuto funkci vykonávat, protože 
teď není jisté jestli by to vykonávala dobrovolně. 

- K předkladateli materiálu – zdá se mi, že sloveso „zajistit“  není voleno šťastně. Ten 
protinávrh by v podstatě pověřil radu vyřešit všechny problémy související s cyklistikou. 
Doporučil bych sloveso „zabývat se“.  
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Mgr. Netopilová:
- paní Rakovská je ochotna pracovat s plným nasazením v pracovní skupině. Materiál 

necháváme tak jak je. Myslím si, že rada by měla zajistit další rozvoj cyklodopravy. Slovo 
zabývat se nic neřeší. To si můžeme popovídat u piva.

p.Passinger:
- v Přerově problém s dopravou je obrovský. Jestli budeme dělat cyklokoordinátora, tak na 

prvním místě dejme autokoordinátora, člověka, který dá dohromady dopravu, pak 
cyklokoordinátora a potom všechny další koordinátory. Já si myslím, že to všechno je v náplni 
práce dopravního odboru. Buď na to odbor stačí nebo nestačí. 

Mgr. Kulíšek:
- svůj protinávrh upravuji:  ZM ukládá RM řešit další rozvoj cyklodopravy na území města 

Přerova včetně naplnění funkce cyklokoordinátora.

Hlasování o protinávrhu Mgr. Kulíška:   Při hlasování bylo pro 23, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali.

588/13/10/2012 Cena města Přerova 2012

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje udělení Ceny města Přerova - pamětní medaile 
J.A.Komenského osobnostem dle důvodové zprávy.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- chci se zeptat, proč se tato cena vyhlašuje každoročně. Já neupírám lidem, kteří tu jsou 

navrženi nějaké zásluhy, ale že by to bylo něco mimořádného, aby byli oceněni pamětní 
medailí? Nevím proč musíme každoročně tuto cenu udělovat. Zvažte.

Ing. Lajtoch:
- rada zvážila a navrhuje těchto pět oceněných. 

Při hlasování bylo pro 24, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval.

589/13/10/2012 Změna části usnesení v souvislosti se změnou názvu  subjektu - TK 
Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění část usnesení Zastupitelstva města Přerova               
č. 369/9/5/2011 ze dne 12. prosince 2011 tak, že se text:

19. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem TK Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, 
U tenisu 16, na náklady spojené s pořádáním akce Zlatý Kanár v roce 2012,

nahrazuje textem 
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19. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, 
Kosmákova 3364/55, 750 02  Přerov,  na náklady spojené s pořádáním akce Zlatý Kanár v roce 2012.

Při hlasování bylo pro 28, 1 nehlasoval.

590/13/10/2012 Změna zakladatelské listiny Nadačního fondu Přerov - Cuijk

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu zakladatelské listiny Nadačního fondu Přerov -
Cuijk, Blahoslavova 71/2, 750 00 Přerov I-Město, IČ 278 03 201, takto: 

původní znění článku

VII.  Stanovení pravidla pro omezení nákladů nadačního fondu
Celkové roční náklady nadačního fondu související s jeho správou nesmí překročit 10% hodnoty ročně 
poskytnutých nadačních příspěvků. 

se nahrazuje novým zněním

VII.  Stanovení pravidla pro omezení nákladů nadačního fondu
Celkové roční náklady nadačního fondu související s jeho správou nesmí překročit 25% hodnoty ročně 
poskytnutých nadačních příspěvků.

2. ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi zajistit pořízení změny zakladatelské listiny 
Nadačního fondu Přerov Cuijk, Blahoslavova 71/2, 750 02 Přerov I-Město ve formě 
notářského zápisu a jeho vložení do nadačního rejstříku.

Při hlasování bylo pro 29 jednomyslně.

591/13/10/2012 Smlouva s partnerským městem Kedzierzyn-Kozle

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prodloužit platnost smlouvy o partnerství mezi 
statutárním městem Přerov a městem Kedzierzyn-Kozle, a to do 21.9.2017.

Při hlasování bylo pro 28, 1 nehlasoval.
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592/13/10/2012 Parkovací karty

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí oznámení Ing. Jiřího Lajtocha, Mgr. Josefa Kulíška, Mgr. Dušana Hluzína      
a Michala Záchy, DiS. o osobním zájmu podle § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,      
ve znění pozdějších předpisů k podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova  v záležitosti 
darovacích smluv  dle bodu 2 až 5 tohoto usnesení,

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem               
a Ing. Jiřím Lajtochem,  jako obdarovaným, o darování 8 kusů přenosné parkovací karty –
Dlouhodobý parkovací lístek roční, na rok 2012, ev.č. R 0046 až   R 0049, R 0052 až R 0055, 
dle důvodové zprávy,

3. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem             
a Mgr. Josefem Kulíškem,  jako obdarovaným,   o darování 5 kusů přenosné parkovací karty –
Dlouhodobý parkovací lístek roční, na rok 2012, ev.č. R 0056 až R 0060,  dle důvodové 
zprávy,

4. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem              
a Mgr. Dušanem Hluzínem,  jako obdarovaným, o darování 5 kusů přenosné parkovací karty 
– Dlouhodobý parkovací lístek roční, na rok 2012, ev.č. R 0061 až R 0065, dle důvodové 
zprávy,

5. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem             
a Michalem Záchou, DiS., jako obdarovaným,   o darování 5 kusů přenosné parkovací karty –
Dlouhodobý parkovací lístek roční, na rok 2012, ev.č. R 0066 až R 0070,  dle důvodové 
zprávy.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- z korespondence, kterou jsem obdržela od paní Sedláčkové, která řešila parkovací karty            

a darovací smlouvy s daňovou poradkyni mi došel materiál, kde se daňová poradkyně 
vyjádřila, že pokud členové zastupitelstva používají tyto karty k soukromým účelům, tak že se 
bude jednat o příjem ze závislé činnosti s odvody ze sociálního a zdravotního pojištění. Před 
jednáním jsem se paní Sedláčkové ptala jestli tyto darovací smlouvy mají tento dopad a bylo 
mi řečeno, že v podstatě to zpracovávala paní Novotná, tak se ptám, jestli to má tento dopad. 
Nebudeme se pana náměstka a pana primátora ptát koho obdarují. To už bude v jejich 
kompetenci. Zeptám se, jestli si myslí, že je to morálně správně. 

Ing. Novotná:
- parkovací karty pro zastupitele probíhají ve dvou režimech. V prvním režimu je, že každý       

ze zastupitelů kromě SpP získal jednu parkovací kartu k naplňování funkce zastupitele. To co 
je asi alfou a omegou dnešního jednání jsou parkovací karty jako dar primátorovi a jeho 
náměstkům s tím, že je využili pro další potřebu firmám a společnostem spolupracujícím. Je 
potřeba aby obdarovaní s tímto daňovým dopadem počítali.

Ing. Lajtoch:
- byl zaveden systém, že primátor i náměstci měli karty, které poskytovali charitě, nadačnímu 

fondu apod. V té době  to byla vždy příspěvková organizace. Nyní je to obchodní společnost.
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Mgr. Netopilová:
- zajímalo by mě, jestli všichni zastupitelé mají řidičský průkaz a jsou vlastníky automobilu. 

Nečekám odpověď. 
- je neseriózní mít takovou nepřijatelnou výhodu a mít takové karty v takové ceně v jaké byly 

vydány. Nepochybuji o tom, že třeba i pro rodinné příslušníky. Dávám protinávrh:  ZM 
neschvaluje uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem jako dárcem a 
jmenovanými funkcionáři jako obdarovanými a žádá o neprodlené vrácení parkovacích 
karet Technickým službám a následně vrácení financí městu.

Mgr. Grambličková:
- já připomínám, že v době kdy jsme používali parkovací karty jsme nikomu za ně nic neplatili, 

čili bylo to všechno bezúplatně. Mě to přišlo trapné, když jsem ten materiál viděla. Teď chápu, 
že tím pokrýváte něco co už se odehrálo, karty jsou rozdané, aby to bylo všechno v souladu 
s nějakými právními normami. Potěšilo mě, že příště to bude v rámci morálky. Pokud by tomu 
tak bylo, tak to neřeším, fakt toto vypadá dost zoufale. Vypadá to jako nedostatek sebereflexe, 
pohrdání názorem veřejnosti. Pochopila jsem až teď, že to řeší nějaký stav, který už nastal.  

Ing. Lajtoch:
- ano, řešíme současný stav.
Ing. Pospíšilová:
- chci se zeptat, jestli není chyba v důvodové zprávě, když si přečtete předposlední větu. Je tam 

napsané „schválila uzavření 3 darovacích smluv“.   Když počítám, tak jsou 4.
Ing. Novotná:
- rada svým usnesením schválila uzavření 3 darovacích smluv. Protože jedná-li se o darovací 

smlouvy do 20.000 Kč je to v kompetenci rady. Jsou to jiné karty než které jsou dnes řešeny. 
Mgr. Netopilová:
- připadá mi úsměvné, že pan primátor přiznává, že zřejmě věc není podle morálky a příští rok 

to má být podle morálky.  Myslím, že není ostuda přiznat chybu a karty jednoduše vrátit. 
Nelíbí se mi jakým způsobem se nalévají peníze do Technických služeb.

Ing. Lajtoch:
- neřekl jsem, že to není podle morálky. Ten zaběhnutý systém tady byl. Karty se používaly, jak 

tady hovořila i paní Grambličková. Nicméně v té době to byla příspěvková organizace, teď je 
to obchodní společnost, tady je transparentní financování. 

Bc. Zatloukal:
- chci se ohradil proti výroku paní Netopilové. Zjevně nepochopila, co jsem jednou už tady na 

zastupitelstvu říkal. Nejedná se o nalévání peněz do Technických služeb. Jedná se o to, že 
Technické služby správně vyfakturovaly karty tak, aby byly řádně zaevidovány. Oproti tomu 
se zvýšil nájem, který Technické služby zaplatily městu. Město to tedy nestálo ani korunu ty 
parkovací karty a rozhodně to nebyl příjem, který by nebyl krytý nájmem. Není tedy pravda, 
že by Technické služby se na kartách nějak obohatily. 

Pí Sedláčková:
- chci říct, že tady je změna financování z toho důvodu, že předtím město vlastnilo celý 

pozemek a teď je pozemek v nájmu. Už z toho důvodu musela být změna financování. 
Ing. arch. Horký:
- to co zmiňujete je systém z cizího krev neteče. Pokud by si každý zastupitel kartu koupil        

za své peníze a pan primátor svých  8 karet tak by to činilo zisk Technickým službám. Takhle 
je to nula od nuly pojde. 

 Chci se zeptat, jestli jsou karty dohledatelné v účetnictví Technických služeb a chtěl bych 
poprosit o seznam karet od doby vzniku Technických služeb.

Ing. Lajtoch:
- je to podnět, bude to v zápisu. Jednatelé Technických služeb se k tomu postaví. 
Bc. Zatloukal:
- je to dlouhodobý parkovací lístek. Tak se to jmenuje. Kterýkoliv občan Přerova si může tento 

dlouhodobý parkovací lístek koupit. Může si koupit roční, měsíční parkovací lístek. Nevidím 
důvod proč by Technické služby měly, jako obchodní organizace, sdělovat všechny firmy        
a občany, kteří si ho koupí. Já nevím, který zastupitel má jaký parkovací lístek. Protože 
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magistrát města udělal řádnou objednávku a my jsme jim karty dodaly. Opravdu nevím, která 
karta u koho skončila. 

Ing. arch. Horký:
- upřesním svou otázku, nežádal jsem tyto informace po Technických službách, ale po 

magistrátu města Přerova, který karty přerozděloval. Rozděloval je podle nějakého 
klíče. Žádám tedy magistrát od doby vzniku Technických služeb. 

Ing. Lajtoch:
- já si myslím, že ty informace vám už byly předány. 
p. Kohout občan Přerova:
- opět klasický případ, město se zbavilo jedné společnosti, která vykonávala činnost víceméně 

jenom pro město. Udělala z ní obchodní společnost a občan nemá přístup do této společnosti. 
Město i Technické služby z titulu který mají, mají být dobrými hospodáři. Jeden se vzdává 
svého zisku a druhý utratí něco, co kompenzuje zvýšeným nájmem. Připadá mi to jako 
plýtvání veřejnými prostředky. 

Ing. Lajtoch:
- v Technických službách jste měli zástupce, který si mohl ověřit tyto věci v dozorčí radě. 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové:  Při hlasování byli 3 pro, 3 proti, 15 se zdrželo, 8 
nehlasovalo. 

Hlasování o bodu 1) usnesení:  Při hlasování bylo pro 26, 3 nehlasovali.

Hlasování o bodu 2) usnesení:  Při hlasování bylo pro 23, 2 proti, 1 se zdržel, 3 nehlasovali.

Hlasování o bodu 3) usnesení:  Při hlasování bylo pro 24, 2 proti, 3 nehlasovali.

Hlasování o bodu 4) usnesení:  Při hlasování bylo pro 22, 2 proti, 1 se zdržel, 4 nehlasovali.

Hlasování o bodu 5) usnesení: Při hlasování bylo pro 24, 2 proti, 3 nehlasovali.

593/13/10/2012 Jednací řád Zastupitelstva města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Jednací řád Zastupitelstva města Přerova dle 
přílohy 1 důvodové zprávy.

Při hlasování bylo pro 26, 3 nehlasovali.
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11.  NÁMĚTY,  DOTAZY   A   PŘIPOMÍNKY

Diskuse:
Ing. arch. Horký:

 chci se zeptat, v médiích se objevují informace i na stránkách České komory architektů, 
v jakém stádiu je příprava architektonické soutěže na vyřešení prezentace 
archeologických nálezů na nábř. Na Marku případně jestli mohu pomoci s formulací 
zadání či obsazením porotců z kvalitních architektů.

p. Zácha, DiS.:
stavba probíhá, škoda, že tu není přítomen kolega Schenk, se kterým jsme se domlouvali, že podáme 
informaci a on dá ten pohled člověka, který ten archeologický průzkum tam prováděl. Archeologický 
průzkum na místě bývalého kina Jas byl ukončen, dohodli jsme se, že parkoviště bude v té menší 
verzi. Co se týká využití a toho jak naložíme s tou památkou, bylo jednání za účasti města, archeologů 
a Národního památkového ústavu. Pořád se razí ta varianta, že památky se mají odborně ošetřit             
a zasypat. Jediné, co je vhodné k prezentaci dle jejich názoru je ta štětová cesta, která je mezi základy 
kostela sv. Marka a školou Jednoty bratrské. Naší prioritou je dostavba toho jižního předpolí, aby se 
tam mohla pustit doprava. Co se týká prezentace památek, přes zimu by jsme měli vymyslet zadání jak 
vyhlásit soutěž. Nevím jestli to bude vyloženě architektonická soutěž . Nebráním se žádné konzultaci, 
to jsem vám všem říkal. Pro mě je teď prioritou ukončit archeologický průzkum tak, abychom věděli 
v jakém rozsahu je, kde končí. Teď je druhá priorita, abychom tlačili firmu, která má termín do konce 
října, aby se jim skutečně povedlo do konce září dostavět, aby se tam zpátky vrátil život jak do ulic 
Pivovarská, Na Marku. Tato část komunikace nám chybí a vidíme to každý den, co to způsobuje. 

p. Mlčák:
 mám podnět na pana Záchu – nešla by komunikace dotáhnout alespoň k Taverně? Tam 

je to dost špatné. 
p. Zácha, DiS.:
teď jste mi pane zastupiteli pohladil srdíčko. Já na tu stavbu neustále chodím a my všichni vidíme,     
že komunikace k Hornímu náměstí je předlážděná a chodníky jsou v novotě. Projekt jsem nedělal, 
takto jsme ho převzali, pro mě nepochopitelně končíme na konci ulice Pivovarská a ta komunikace 
k té Taverně není součástí této stavby. Přiznám se, že bude našim eminentním zájmem vymyslet jak to 
stihnout dodláždit, protože je tam platná uzavírka, firma má do konce října platnou uzavírku, to 
znamená, že spoluobčané si zvykli jezdit z Žerotínova náměstí a bylo by mi líto, když to má být naše 
chlouba a každý kdo půjde přes Pivovarskou uvidí to vlnobití a ty šílené chodníky, které vedou na 
Horní náměstí. Nikdy jsem nebyl zastáncem předláždění  Horního náměstí, my jsme se na toto téma 
bavili i s kolegou Schenkem a panem Mikulíkem, kteří mě taktéž v té myšlence podpořili, nicméně 
teď musíme najít cestu jak a co nejrychleji. 

Mgr. Netopilová:
 Mám takovou prosbu, jednak se na nás obrátili občané s dotazem který se týká 

Prechezy. Jednak se proslýchá a píše o tom, že Precheza bude navyšovat výrobu. Chtěla 
bych poprosit, jestli bychom mohli na dalším zastupitelstvu dostat nějaké detailní 
informace jak to bude vypadat i třeba se vztahem k životnímu prostředí.

 Ráda bych něco věděla o firmě Metso Minerals, je to slévárna v areálu bývalých 
Přerovských strojíren. Když jsem se dívala na registry znečišťovatelů tak údaje o této 
firmě byly poněkud alarmující. Nemám ale informace z minulého roku. Poslední 
informace je z roku 2010. Od občanů vím a sama jsem se s tím setkala, že v určitých 
lokalitách Přerova je docela často cítit nějaký podivný zápach, o kterém se neví co to je. 
Mě bylo několikrát řečeno, že to má být právě z této slévárny. Navíc jsem slyšela,            
že slévárna opravdu hodně navýšila výrobu. Prosím o informaci o této firmě hlavně co se 
týká životního prostředí. 
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 Dotaz – obrovské znečištění Bečvy kolem Dluhonic směrem na Troubky. Viníkem by 
měla být čistírna odpadních vod. Je to tak?  Zaujalo mě, že právě naše čistírna vod je 
uváděna mezi největšími znečišťovateli v Olomouckém kraji. I tuto informaci bych 
prosila od kompetentních osob. 

p. Laga:
připojuji se k té slévárně. Máme odpozorované z Henčlova, že skutečně ze strojíren ten zápach jde z té 
slévárny. 

RNDr. Julíš:
Precheza chystá rozšíření výroby. Proběhlo za účasti široké veřejnosti projednávání vlivu na životní 
prostředí, veškerá dokumentace je oficiálně u Krajského úřadu, ale pokud by měl někdo zájem, tak lze 
do ní nahlédnout i u nás. Bylo to už asi před třemi lety, co to proběhlo. 
Co se týká slévárny – na náš podnět byla šetřena Českou inspekcí, byla pokutována. 
Znečištění Bečvy a následná otrava ryb – stále nemáme výsledky šetření Policie ČR. Informace 
v novinách vzešla podle mě z rozhovoru s pracovnicí laboratoře která prováděla analýzu vody, zjistila 
tam znečištění amoniakální, dusitanové, dusíkaté, které napovídá fekálnímu znečištění například 
z čističky odpadních vod. Ta logika zase tomu moc nenahrává, že by čistírnou odpadních vod, kde je,
byla otrávena Bečva. pod jezem.
Precheza - je starší záležitost kdy to bylo povoleno. 
Metso Minerals – zase jen údaje z registru jehož nejsme správci. 
Voda je v šetření.
Ing. Lajtoch:
Paní Netopilová bude určitě chtít písemnou odpověď, kterou obdrží.

Pí Tomaníková:
 Chci se obrátit na zastupitele. Jsem předsedkyně komise pro občanské záležitosti a stále 

více se setkávám s připomínkou při vítání dětí do života, že první přivítání dětí v Přerově 
je jít zaplatit popelnice. Na obřady zveme rodiče s dětmi po 6-8 týdnech po narození. 
Připadá mi slavnostnější tento obřad než jít na Městský úřad zaplatit popelnici. Proto 
navrhuji, aby byla zpracována úprava OZV o místních poplatcích 4/2010 a dodatek 5  
z roku 2011 s tím, aby byla předložena do zastupitelstva co nejdříve její platnost a aby 
nabyla účinnosti od 1.1.2013. Navrhuji osvobození od poplatku za odpad do 1 roku 
dítěte. Proto bych chtěla, aby zastupitelstvo uložilo radě zpracovat úpravu OZV. 

Ing. Lajtoch:
Já se tomu nebráním, podnět může vyjít z vaší komise. Co jste řekla budeme řešit, bude to podnět pro 
odbor ekonomiky. 
Pí Tomaníková:
Nemluvím o ohlašovací povinnosti, ta je dána do 15-ti dnů. 
Pí Sedláčková:
Budeme se podnětem paní Tomaníkové zabývat. Uděláme to jako jeden návrh. Pro informaci –
dostáváme veškeré změny z ohlašovny o nově narozených dva měsíce zpětně. Od 1.1. do 8.8. bylo 
narozeno 332 dětí do jednoho roku, z toho je již 48 dlužníků.
p. Mlčák:
podporuji návrh paní Tomaníkové. Je hrozné, že nejdříve přijde složenka a pak je teprve vítáme. 
Odvolávám se na vyhlášku o psech, kdy dáváme lhůtu tři měsíce na to, aby majitel psa přihlásil. 

Mgr. Netopilová:
- vrátím se ještě k životnímu prostředí. Nepopírám, že nějaké informace byly, je jich strašně 

moc a někdy se ty podstatné ztratí v těch nepodstatných. Metso Minerals patří mezi největší 
znečišťovatele v Olomouckém kraji, ale v rámci celé republiky, což je alarmující o to víc, že 
zřejmě to v Přerově nikdo neví. Produkují rakovinotvorné látky a reprotoxické látky, tedy 
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látky, které negativně ovlivňují reprodukci člověka. Prosím o písemné zodpovězení, včetně 
informací pro občany, protože si myslím, že to je to nejdůležitější. 

Ing. Lajtoch:
Rada se tím bude zabývat. Bylo by vhodné dát informaci do Přerovských listů. 

Mgr. Grambličkové:
O slohové práce týkající se životního prostředí budu mít také zájem. To co tu zaznělo, to je velmi 
vážné. Co vůbec dál v Přerově?

Ing. Pospíšilová:
 Chci se vrátit k parkovacím kartám. Chci panu primátorovi a náměstkům říct, že nám 

nešlo o hon na čarodějnice. Překvapuje mě, že oni zdaňují parkovací karty, které podle 
nich rozdali charitě a neziskovým organizacím. To opravdu nebylo účelem. To jsme 
nechtěli. Překvapuje mě, proč si ty neziskové organizace parkovací karty nekoupily nebo 
proč je neobdržely darem od Technických služeb, které si je mohly odečíst z daní. 

 Mám připomínku k hernám. Každou sobotu brzy ráno chodím na turistiku a chodím 
Čechovou ulicí. V létě byly otevřeny dveře, vyhrávala vesele hudba. Říkala jsem si, že se 
divím těch lidem, kteří v těch lokalitách bydlí, jak tam mohou spát. Další sobotu jsem 
zase šla kolem herny Makalo kde byla diskotéka, která byla slyšet na 100 m daleko. 
V okně stál bezradně pán, který říkal, to je hrozný, tady se vůbec nedá spát. Co máme 
dělat. Vešla jsem do herny, upozornila jsem, že je brzy ráno a že ruší noční klid. V ten 
den odpoledne jsem šla kolem jiné herny na Kramářové ulici a viděla jsem, že se vevnitř 
pohybují nezletilé děti ve věku deset, dvanáct let. Chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem 
Městská policie dbá na dodržování nočního klidu právě kolem heren. A samozřejmě na 
to, aby se tam nepohybovaly děti.

Ing. Lajtoch:
Městská policie pravidelně kontroluje herny, byla jste tam v době, kdy tam strážníci zrovna nebyli. 
Vím, že chodí kontrolovat herny, jestli se tam nepohybují děti. Městská policie to má ve své 
kompetenci a herny kontrolují. Teď kontrolovali, jestli naplňují OZV a bylo vyzváno sedm heren, že 
pokud nesplní ty podmínky obecně závazné vyhlášky do určitého termínu, tak bude dán podnět, aby 
byly zrušeny. 
p. Komínek, zástupce ředitele Městské policie:
pokud zjistíte protiprávní jednání nebo jste jeho svědkem je nejlepší zavolat na bezplatnou linku 156 a 
hlídka na místo vyjede. Jsme si vědomi toho, že dochází k rušení nočního klidu. Oznámení 
potřebujeme od veřejnosti. 
Ing. Lajtoch:
Zadám řediteli Městské policie, aby byla zvýšena četnost kontrol všech heren na území města Přerova. 

594/13/11/2012 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy       
a připomínkami vznesenými na 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 29.10.2012

Při hlasování bylo pro 20, 1 nehlasoval.
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12.  ZÁVĚR   ZASEDÁNÍ

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 10. září 2012 v 19.30 
hodin.

V Přerově dne 17. září 2012

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                       Čestmír Hlavinka
primátor města Přerova                                                                          člen Rady města Přerova

                 Břetislav Passinger
      člen Zastupitelstva města Přerova




