
Z Á P I S

ze 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 5. listopadu 2012

P O Ř A D:

1. Zahájení

2. Informace o činnosti Rady města od 13. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

3. Majetkoprávní záležitosti

4. Finanční záležitosti

5. Rozvojové záležitosti

6. Investiční záležitosti 

7. Školské záležitosti

8. Sociální záležitosti

9. Zařízení na energetické využití odpadu

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. Monika Frídlová, MBA
- Ing. Ivan Machát

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

14. zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil ve 13.00 hodin primátor Ing. Jiří Lajtoch                     
za přítomnosti 32 členů Zastupitelstva města ve velkém sále klubu Teplo, Horní náměstí 9 v Přerově. 

Omluveni jsou:  Mgr. Monika Frídlová, MBA, Ing. Ivan Machát

Na zasedání se dostavili v průběhu jednání: Mgr. Vladimír Puchalský

Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města byli navržení:   Mgr. Dušan Hluzín a         
Mgr. Přemysl Dvorský, PhD.

Při hlasování bylo 31  pro , 1 nehlasoval

Písemné pozvání na 14. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání bylo řádně 
svoláno a informace  o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 10. října 2012, pod 
evidenčním číslem 732/2012 . Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením          
§ 91 a § 93 zákona o obcích.

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

Hlasování o programu: 32 pro

595/14/1/2012 Zahájení, schválení programu 14. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 5. listopadu 2012,

2. schvaluje Mgr. Dušana Hluzína a Mgr. Přemysla Dvorského,Ph.D. za ověřovatele 14. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova.
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2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 
INFORMACE Z VÝBORŮ

596/14/2/2012 Informace o činnosti Rady města Přerova od 13. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Mgr. Kulíšek
- k tomuto bodu programu nebyla předložena žádná písemná předloha

Od 13. zasedání zastupitelstva se uskutečnila tato jednání Rady města Přerova: 
- 48. schůze Rady města Přerova dne 18. září 2012
- 49. schůze Rady města Přerova dne 2. října 2012
- 50. schůze Rady města Přerova dne 17. října 2012

ze kterých jste všichni obdrželi přehled přijatých usnesení. 

Hlasování: 27 pro, 1 se zdržel, 4 nehlasovali

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

597/14/3/2012 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v  k.ú. 
Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č. 4394/1, ost. 
plocha,  o výměře cca 400 m2, v k.ú. Přerov.

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi

598/14/3/2012 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do vlastnictví statutárního města Přerova – objektu občanské 
vybavenosti č.p. 2884, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/227, pozemků p.č. 5307/209, p.č.  
5307/227 a p.č. 5307/230, včetně příslušenství a movitých věcí, vše         
v k.ú. Přerov (Petřivalského 3)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod objektu občanské vybavenosti č.p. 2884, příslušného k části obce Přerov I - Město, na 
pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/227, pozemků p.č. 5307/209, zast. pl. a nádvoří, o výměře 1.137 
m2, p.č. 5307/227, zast. pl. a nádvoří, o výměře 24 m2 a p.č. 5307/230, ost.pl. o výměře 11 m2, vše v 
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k.ú. Přerov (víceúčelový objekt Petřivalského 3), včetně příslušenství a movitých věcí dle přílohy, do 
vlastnictví statutárního města Přerova z vlastnictví Sportovního klubu, se sídlem Přerov I – Město, 
Petřivalského 1, IČ 00533963 za kupní cenu ve výši 4.000.000,-Kč.Ujednáním kupní smlouvy bude 
úhrada daně z převodu nemovitosti dle platné sazby statutárním městem Přerov.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- k materiálu mám několik poznámek – když jsem materiál studovala a vzhledem k tomu, že jsem 

byla na projednávání rozpočtu města na příští rok, tak se obávám, že na to nemáme finanční 
prostředky, že nemáme na opravu vlastního majetku, na opravu ve školách a na jejich provoz

- samozřejmě zase zní názor, že za 4 mil.Kč je to zajímavá cena, je to slušný objekt – mně by spíš
zajímalo, kde na to vezmeme peníze a jestli se dozvíme podrobnosti tzn. náklady na otop, 
energie, jaké jsou příjmy z pronájmu – ty tam samozřejmě také chybí, aby se o tom vůbec také 
dalo rozhodovat

primátor Ing. Lajtoch
- ano, samozřejmě máte pravdu, finančních prostředků není dost pro rok 2013, ono je to i změnou 

rozpočtového určení k dani
- bohužel daňové příjmy roku 2012 nejsou ani tak pozitivní, jak jsme si je skromně naplánovali, 

nicméně jsme přistoupili k odkoupení této nemovitosti po projednání v představenstvu akciové 
společnosti Teplo Přerov, které provozuje tyto sportovní zařízení a chtěli jsme toto sportovní 
zařízení uzavřít do jednoho celku, s tím tedy, že finanční prostředky na tuto investici budou
zabezpečeny  z uspořených zdrojů společnosti Teplo Přerov a.s.

- navrhli jsme, aby byla snížena nájemní smlouva pro rok 2012 o mínus 4 mil.Kč, neboť Teplo 
Přerov velmi dobře hospodařilo a tyto prostředky, které bychom jinak převedli této akciové 
společnosti zůstanou v rozpočtu města a budou tedy na příjmové části rozpočtu – budou tedy 
připraveny na nákup této nemovitosti

Mgr. Kulíšek
- pokud se bavíme o financování té haly, je důležité podotknout, že ty ušetřené prostředky jsou 

prostředky, které byly ušetřeny provozováním stávajících sportovních zařízení – není to nic 
společného s teplem, s otopem a s těmito věcmi a jak jistě víte, my jsme převedli do podnájmu 
nebo do správy akciové společnosti Teplo zimní stadion a plavecký stadion a my tam šetříme 12 
mil.Kč ročně oproti nákladům, které byly předtím, tzn. z těchto ušetřených prostředků by se 
zafinancoval odkup této sportovní haly

p. Zácha, DiS.
- je to převod nemovitostí včetně pozemků pod nemovitostí, schvalujeme záměr, samozřejmě 

pokud zastupitelstvo schválí záměr, tak budou následovat další a další jednání, protože pokud 
bychom v tom měli pokračovat, tak podmínkou bude dořešit i převod pozemků okolo té haly, 
tzn. ucelení celého areálu zimního areálu a pokud tedy budeme předkládat úplatný převod, tak 
tam bude podrobně nainscenováno financování a také jak to bude s pozemky okolo této haly

Mgr. Grambličková
- nejsem z toho nijak nadšená, že městu přibude další budova, o kterou se bude muset starat
- i když vidím, že ta finanční dohoda je přijatelná, ale zajímalo by mně, než budeme schvalovat 

případný definitivní převod pro město, zda tato budova bude potřebovat nějakou rekonstrukci
- my jsme svého času investovali do rekonstrukce podlah v této budově, budova už je určitě stará 

a očekávám, že tam bude možná muset být nějaká generální rekonstrukce a nejdůležitější jsou ty 
energie, takže jestli tam byl proveden energetický audit a případně s jakými výsledky, protože to 
jsou všechny ty věci, které nám budou budovu prodražovat
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p. Zácha, DiS.
- než budeme schvalovat úplatný převod, tak toto jsou ty podklady, které jsou k našemu a vašemu 

rozhodnutí potřebné
- rekonstrukci zcela jistě ta budova bude potřebovat, minimálně výměnu oken a zateplení toho 

pláště, aby jsme se dočkali těch energetických úspor
- do budoucna, si myslím, že by bylo asi nejvhodnější, že by tam byl stejný provozovatel jako u 

zimního stadionu a celý ten objekt se sjednotil ve věci toho provozovatele

Mgr. Kulíšek
- doplnil bych, že ta představa, pokud dojde k tomu konečnému převodu je stejná jako u zimního 

stadionu a u bazénu – tzn. provozovat a spravovat by ji měla akciová společnost Teplo, která 
úspěšně a s velikými úsporami dneska provozuje jak bazén, tak zimní stadion a dokonce 
dokázali investovat a sami to vidíte jak dnes bazén vypadá, v jaké podobě je a jak se podařilo 
celý zrekonstruovat a zvelebit

Ing. Šlechta
- domnívám se, že tato záležitost nepatří do majetkových, ale do rozvojových záležitostí, 

předpokládám, že máte připravenou koncepci řízení sportovních aktivit na území města Přerova, 
protože nelze kupovat jeden objekt, který se nám zrovna nabízí a jiné opomíjet tzn., že vy 
uvažujete o tom, že město Přerov bude provozovat všechny sportovní haly na území města 
Přerova?

- druhá věc je – nedochází k opakované situaci jakou jsme zažili v minulém či předminulém 
volebním období, kdy SK Přerov nezaplatilo daň z převodu nemovitostí – za toto město to 
platilo, bylo to nějakých 700 tis.Kč, pan předseda SK Přerov dokonce ručil osobní směnkou za 
tento dluh, město převzalo objekt Miloňov v údajné hodnotě těch 700 tisíc Kč, aby za krátko 
prodalo tento objekt soukromému zájemci za 250 tis.Kč, tzn. vznikla tam nějaká škoda

- takže mě to připadá celé tak, že SK Přerov mám opět problémy a má je řešit město a nedovedu 
si představit, že budeme považovat tuto halu za strategickou a proto ji budeme brát do svých 
režií zahrnovat a jiné sportovní areály ne – jakou máte představu systémovou?

Mgr. Kulíšek
- nemyslím si, že je to rozvojová záležitost, ale odpovím vám – nemáme určitě v úmyslu přebírat 

všechny sportoviště na území města Přerova, které jsou ve vlastnictví jiných soukromých 
subjektů nebo jiných příspěvkových organizací – v tomto případě, když jsme uvažovali, jestli 
reflektovat na tuto nabídku, tak jedno veliké plus převažovalo, že půjdeme s tímto návrhem před 
orgány města – to bylo to, že tato hala je v těsném sousedství a je dokonce i téměř provozně 
propojena se zimním stadionem a umožní v Přerově vytvořit určitý sportovní komplex – zimní 
stadion, sportovní hala s případným využitím i tartanové dráhy a atletického sportoviště 
bezprostředně sousedícího, což umožní – nakonec jste to viděli, když zde byli hokejisté s panem 
Říhou – nevím, jestli to byl Petrohrad nebo který to byl tým, že využívali jak sportovní halu, tak 
atletický ovál – je to určitý komplex, který už umožní soustředění týmů z jiných měst

- my máme představu takovou, že ta hala bude provozována akciovou společností Teplo a 
vytvořil by se jeden komplex – zimní stadion a sportovní hala, který by sloužil veřejnosti a 
případně i propagoval město na venek

občan – p. Plšek
- podotýkám a zdůrazňuji, že zde vystupuji jako občan města Přerova nikoliv jako předseda TJ 

Spartak Přerov a to proto, když jsem minule vystupoval v záležitosti týkající se sportu, tak se TJ 
Spartak dočkala brzké odměny a to formou kontroly financování a spotřebovávání dotací

- jako občan města Přerova se ptám – když jsem si četl programové prohlášení Rady města 
Přerova – jak tento bod je navázán na programové prohlášení Rady města, případně tedy který 
tento bod toto vystihuje

- dále se ptám jako člen komise pro školství, volný čas, sport, proč tuto záležitost neprojednává 
odborná komise, která je k tomu účelu zřízena a má radit nebo vznášet jakési stanoviska, náměty 
Radě města Přerova?
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p. Zácha, DiS.
- budu reagovat za svůj resort – nabídka přišla na odbor majetku a já ji musím respektovat a 

předkládám zastupitelům záměr úplatného převodu
- spoustu otázek, které tady dneska padly, jsem si poznačil – když se záměr neschválí, tak je to 

pro mně uzavřená záležitost, pokud se schválí, ty jednání pokračují dál a materiál bude daleko 
víc rozpracován, bude tam spousta odpovědí na vaše otázky a pokud je ta předloha do 
zastupitelstva nahraná minimálně týden dopředu, tak kdokoliv z vás může ke mně přijít a ty 
otázky položit a dá se na ně odpovědět přímo na zastupitelstvu, takže do budoucna bych, prosím, 
i požádal a můžeme si předejít nějakým komplikacím

Mgr. Grambličková
- nemám dotaz, spíš připomínku určité historie, protože zde zaznělo, že třeba není nějaká 

koncepce, co se týká sportovních zařízení v Přerově – pro připomínku chci říct, že svého času se 
uvažovalo – byl nám nabízen převod sportovní haly v Předmostí, tenkrát kolem toho bylo 
mnoho materiálů, mnoho diskuse, víceméně k tomu převodu nedošlo, řekla bych, že asi je to 
dobře, z toho důvodu, že je tam vázlo nějaké zástavní právo a dokonce v tom měla prsty nějaká 
kyperská společnost

- možná by bylo dobré si říct, jestli tohle bude mít pokračování nebo jestli skutečně si řekneme 
stop a už je to na těch jednotlivých provozovatelích, aby si svoje zařízení udržovali

p. Jandová
- chtěla bych se zeptat pana Záchy, jestli tedy můžeme počítat s tím, že budeme v další fázi tohoto 

tématu znát názor komise, o které mluvil p. Plšek – volný čas a sport, jestli hodlá tento záměr 
předložit téhle komisi Rady a také mi chybí vyjádření odboru majetku, zdá se, že bychom měli 
tato vyjádření už znát, když se to předkládá nám

- ještě mám dotaz na Dr. Chromce – na jaké opravy a čeho by tu utrženou částku použili?

p. Zácha, DiS.
- celý ten materiál zpracoval odbor majetku, takže když si ten materiál přečtete, tak je to 

prohlášení odboru majetku, pokud je tam něco, co je potřeba vypíchnout,tak to samozřejmě 
vedoucí odboru vypíchne, ale teď tomu nerozumím, je to prostě materiál majetkový

MUDr. Chromec
- použijeme prostředky, abychom uchovali existenci dalších sportovních zařízení, přesně tak, 

jak jsme to udělali, když jsme získali od města po prodeji hotelového komplexu nějakých 10 
mil.Kč, tak jsme za to postavili hernu stolního tenisu, která je třetí nejhezčí v ČR, tak teď se 
pokusíme vyměnit všechna okna, abychom zachránili ten barák, který teď máme, před totální 
devastací

- jinak samozřejmě výstup z výboru, který o tom bude rozhodovat bude volně k dispozici a paní 
Jandovou s ním seznámím

p. Laga
- chtěl bych občana ubezpečit, že vůbec nemá vliv na to, jestli vystupuje jako občan nebo jako 

představitel spartaku, protože Kontrolní výbor se rozhodl, že udělá kontrolu využití dotací a je 
to úplně jedno jestli tady vystupuje nebo nevystupuje – jenom pro jeho informaci

občan – p. Kohout
- chtěl bych se p. Chromce zeptat na tu směnku

MUDr. Chromec
- je pravda, že jsem svého času byl donucen napsat směnku ve prospěch města Přerova, to bylo 

právě v té kauze, kdy jsme prodávali hotel u zimního stadionu za 10 mil.Kč, odhadní cena 
byla 18 mil.Kč a platili jsme daň z 18 mil.Kč, takže jsme potom neměli 600 tis.Kč na 
zaplacení daně a kolem toho pak vznikla tady ta situace, že jsme potřebovali půjčit, aby nám 
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daňový úřad, tedy pravděpodobně, neobstavil veškerý majetek a vyřešilo se to tak, a to už je 
skutečně historie, že jsme dali městu naše rekreační zařízení, které potom město prodalo

- co se s tou směnkou stalo, opravdu nevím, protože mi nikdy nebyla vrácena, ale protože 
partnerem bylo město Přerov, tak jsem tu směnku ani nechtěl

Hlasování: 26 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval

599/14/3/2012 Záměr statutárního města Přerova –  převod nemovitých věcí               
z majetku  statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 169 a p.č. 
387 oba v k.ú. Žeravice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod části pozemku p.č. 169, trvalý travní porost, o výměře cca  15 m2  a části pozemku p.č. 387, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 55 m2 oba v  k.ú. Žeravice.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- je tady napsáno, že bude výběrové řízení na odprodej těchto pozemků – pokud nebude zájem o 

tyto pozemky, jako že když jsou dne zarostlé a nikdo se o ně nestará, v podstatě nikdo o ně 
neprojevil zájem, bude nabídnut tento pozemek manželům Jurečkovým?

p. Zácha, DiS.
- uděláme výběrové řízení a po výběrovém řízení a pokud po dohodě s odborem rozvoje a 

manželi Jurečkovými, já se tomu bránit nebudu, ale skutečně to bude na rozhodnutí 
zastupitelstva

Hlasování: 27 pro, 3 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval

600/14/3/2012 Záměr úplatného převodu  nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova –  pozemků p.č. 4328, p.č. 4329, pč. 4331/1, p.č. 4332, 
p.č. 4333/1, p.č. 4333/2, p.č. 4333/3, p.č. 5101/2, budovy č.p. 242 
příslušné k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 4332, budovy 
č.p. 562 příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4328, 
budovy č.p. 563 příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
4331/1, budovy bez čp/če, garáž, na pozemku p.č. 4333/2, budovy bez 
č.p./če, garáž, na pozemku p.č. 4333/3, vše v  k.ú.  Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje záměr úplatného  převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  
pozemků p.č. 4328, zast. plocha a nádvoří, o výměře 424 m2, p.č. 4329, ost. plocha, o výměře 1005 m2,  
p.č. 4331/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 254 m2, p.č. 4332, zast. plocha a nádvoří o výměře 493 
m2,  p.č. 4333/1, ost. plocha,  o výměře 3711 m2, p.č. 4333/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, 
p.č. 4333/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, p.č. 5101/2, ost. plocha, o výměře 331 m2, budovy 
č.p.242, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4332, budovy č.p. 562, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4328, budovy č.p. 563, příslušné k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 4331/1, budovy bez čp/če, garáž, na pozemku p.č. 4333/2, budovy bez čp/če, 
garáž, na pozemku p.č. 4333/3, vše v k.ú. Přerov, z majetku Montáží Přerov a.s., se sídlem Brabansko 
3, Přerov, IČ45193657.
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VARIANTA II

1. neschvaluje záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova 
– pozemků  p.č. 4328, zast. plocha a nádvoří, o výměře 424 m2, p.č. 4329, ost. plocha, o 
výměře 1005 m2,  p.č. 4331/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 254 m2, p.č. 4332, zast. plocha 
a nádvoří o výměře 493 m2,  p.č. 4333/1, ost. plocha, o výměře 3711 m2, p.č. 4333/2, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, p.č. 4333/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, p.č. 
5101/2, ost. plocha, o výměře 331 m2, budovy č.p.242, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
na pozemku p.č. 4332, budovy č.p. 562, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 4328, budovy č.p. 563, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4331/1, 
budovy bez čp/če, garáž, na pozemku p.č. 4333/2, budovy bez čp/če, garáž, na pozemku p.č. 
4333/3, vše v  k.ú.  Přerov, z majetku Montáží Přerov a.s., se sídlem Brabansko 3, Přerov, 
IČ45193657.

2. schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 5101/2, ost. plocha, o výměře 331 m2, 
v k.ú. Přerov.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- opět se zeptám jako u areálu SK Přerov – kde na to vezmeme peníze?
- budu zde komentovat jednu větu – „kdy lze konstatovat, že rekonstrukce na knihovnu, pokud 

by tam stála, bude stát stejně jako u Chemoprojektu, což je asi 100 mil.Kč“ – chci jen říct, že 
Chemoprojekt už je náš, to znamená, že ta investice bude o tu pořizovací cenu tady té haly 
menší

Mgr. Grambličková
- chybí mi tu stanovisko Rady města pro kterou variantu se vyjádřila, je zde pouze stanovisko 

rady z května tohoto roku, že brala na vědomí, ale předpokládám, že i s nějakou variantou rada 
vyslovila souhlas

p. Zácha, DiS.
- předložil jsem tento materiál do zastupitelstva, protože jsme měli termín, který nás vázal ke 

konci roku, kdy zastupitelstvo nebo město má říct, jak s tím dále naloží, takže do 
zastupitelstva pouze byly předkládány ty varianty, teď už to v radě nebylo, jde to přímo do 
zastupitelstva

- na otázku paní Pospíšilová nedokážu odpovědět, kde na to vezmeme peníze, je to podobné 
jako u té haly, pro mně jako předkladatele – firma přišla, nabídla, projednali jsme ty 
alternativy a já nemůžu obejít zastupitelstvo – je to schválení záměru, pokud zastupitelstvo 
vyjádří tu vůli, tak musíme sednout i nad tím, kde vezmeme finance, jestli je máme vůbec kde 
vzít – teď opravdu na to neumím odpovědět

Ing. Špalek
- dávám protinávrh na variantu II – neschválit tento nákup – jednak z těch důvodů, že 

samozřejmě nevíme, jak to finančně pokrýt a ani nevíme nějakou vizi, co bychom s tím 
majetkem potom dělali

p. Zácha, DiS.
- ještě jsem neřekl, že varianta II – návrh na usnesení je ve dvou bodech – 1.neschvalujeme 

záměr úplatného převodu a za 2. schvalujeme se vzdání předkupního práva pozemku, který je 
před budovou montáží, na který jsme měli předkupní právo

Občan – Ing.arch. Horký
- poměrně mně překvapilo, pokud koupíme budovu za 30 mil.Kč a mluvíme o opravě na 

knihovnu za 100 mil.Kč tj. v součtu 130 mil.Kč – nová budova knihovny by odhadem stála 
100 mil.Kč – rozdíl je 30 mil.Kč, takže tady není o čem diskutovat
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Hlasování o protinávrhu Ing. Špalka – varianta II :  30 pro, 2 se zdrželi

601/14/3/2012 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -
garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/7, pozemku p.č. 412/7, 
garáže bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/8 a pozemku p.č. 
412/8, vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší část usnesení č. 424/17/3/2008 ze 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného 
dne 8.9.2008, ve znění usnesení č. 177/6/3/2011 z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
konaného dne 20.6.2011, usnesení č. 392/10/4/2012 z 10. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova konaného dne 6.2.2012 a usnesení č. 428/11/3/2012 z 11. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova konaného dne 16.4.2012, ve které Zastupitelstvo města Přerova schválilo 
úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
žadatelů - garáže bez čp/če postavené na pozemku  p.č. 412/7 a pozemku p.č. 412/7 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 22 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví M.K. za kupní cenu ve výši 
96.810,- Kč a garáže bez čp/če postavené na pozemku  p.č. 412/8 a pozemku p.č. 412/8 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 23 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví M.K. za kupní cenu 
ve výši 99.710,- Kč.

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - garáže 
bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/7 a pozemku p.č. 412/7 (zastavěná plocha a nádvoří) 
o výměře 22 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví M.K.za kupní cenu ve výši 110.000,- Kč. Součástí 
kupní smlouvy bude závazek M.K.uhradit statutárnímu městu Přerov náklady spojené s 
vyhotovením znaleckého posudku ve výši 1.800,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

3. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - garáže 
bez čp/če postavené na pozemku p.č. 412/8 a pozemku p.č. 412/8 (zastavěná plocha a nádvoří) 
o výměře 23 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví D.S. za kupní cenu ve výši 110.000,- Kč. Součástí 
kupní smlouvy bude závazek D.S.uhradit statutárnímu městu Přerov náklady spojené s 
vyhotovením znaleckého posudku ve výši 1.800,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

Hlasování: 32 pro

602/14/3/2012 Bezúplatný převod části pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 5024 
(ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Přerov, označené v geometrickém plánu č. 5485-186/2011 ze dne 
9.12.2011 jako díl „a“ o výměře 43 m2, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, a 
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, IČ 70960399, se sídlem 
Lipenská 753/120, Olomouc – Hodolany.
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2013

Hlasování: 32 pro

603/14/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 4293/1  v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení  ze 17. Zastupitelstva města Přerova č. 426/17/3/2008 ze dne 8.9.2008.

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí – části pozemku p.č. 4293/1, ost. plocha, 
geometrickým plánem č. 5472-61/2011 označené jako pozemky p.č. 4293/75, zast. plocha,      
o výměře 2 m2, p.č. 4293/77, zast. plocha, o výměře 2 m2, p.č. 4293/79, zast. plocha, o výměře 
2 m2, vše v k.ú. Přerov,  z majetku statutárního města Přerova do majetku vlastníků bytových 
jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2785(Sokolská 
10), příslušného k části obce Přerov I – Město, stojícího na  pozemku p.č. 4293/12, zast. 
plocha  a nádvoří v k.ú. Přerov, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem v celkové výši 7.820,- Kč, tj. 1.303,33 Kč/m2, a to :

Č. byt. jednotky                        Způsob využití                                   Vlastnický podíl

2785/ 1                                            byt                                                 7974/77296

2785/2                                             byt                                                 9967/77296

2785/3                                             byt                                                 7679/77296

2785/4                                             byt                                                 3491/77296

2785/5                                             byt                                                 8135/77296

27856/                                             byt                                                 7734/77296

2785/7                                             byt                                                 3997/77296

2785/8                                             byt                                                 8140/77296

2785/9                                             byt                                                 7615/77296

2785/10                                           byt                                                 3931/77296

2785/11                                           byt                                                 8183/77296

Hlasování: 32 pro
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604/14/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
-  části pozemku p.č. 585 a části pozemku p.č. 586, oba v k.ú. Kozlovice 
u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  části pozemku  p.č. 585, trvalý 
travní porost, o výměře 272 m2, označené dle geometrického plánu č. 545-79/2007 jako pozemek p.č. 
585 a části pozemku p.č. 586, trvalý travní porost, označené dle geometrického plánu č. 545-79/2007  
jako pozemek  p č. 586/2,  trvalý travní porost, o výměře 172 m2,  oba v k.ú. Kozlovice u Přerova         
z vlastnictví statutárního města  Přerova do společného jmění manželů  B. a Z.M. za kupní cenu  
stanovenou dohodou ve výši 124 320,- Kč, tj. 280,- Kč/m2 .

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- na Finančním výboru jsme mluvila s panem znalcem Hosem – ptala jsem se jestli neví, proč je 

navrhovaná ta cena nižší, samozřejmě jsem mu argumentovala tím, co tady uvádíte, že si 
manželé M. na vlastní náklady vybudovali protipovodňová opatření a že tam ten pozemek 
rekultivovali a bylo mi řečeno, že i toto bylo zohledněno v znaleckém posudku a že v podstatě 
podle územního plánu jsou tyto pozemky určeny pro bydlení a cena obvyklá je 1000,-Kč/m², 
takže já dávám protinávrh - …za kupní cenu stanovenou dohodou 217 560,- Kč tzn.              
490,-Kč/ m²

p. Zácha, DiS.
- respektuji názor a návrh paní Ing. Pospíšilové – vzal jsem si s sebou znalecký posudek, který 

vyhotovil v r.2007 p. Pazdera, kdy se zase hovoří o ceně 280,- Kč/ m² - jsem si vědom, že to byl 
rok 2007, v současné době taky ceny nemovitostí poklesly, už jednou manželé M. pozemek 
odkoupili za 280,- Kč/ m² a já jsem se tam byl podívat, věřím, že i vy, paní inženýrko, jste se 
tam byla podívat, ve které lokalitě to je a jak to tam vypadá a myslím si, že je rozumné jim to 
prodat za tuto cenu

Mgr. Grambličková
- mně se v této souvislosti nabízí srovnání, možná pro paní Pospíšilovou a pro ostatní zastupitele, 

protože v některém z dalších materiálů prodáváme zahrádky, které jsou zrovna tak ve stejném 
záplavovém území jako je tento pozemek manželů M. s tím, že tam prodáváme pozemek za 10,-
Kč/ m² a tady teda za 280,- Kč, čili ty rozdíly jsou skutečně markantní v neprospěch manželů M.

Ing. Lajtoch
- jak víte, v roce 2010 tam byl výrazně ten dům zatopen asi do výšky 2 m, oni ani samozřejmě 

nevěděli, že ten pozemek není celý jejich, když kupovali uvedenou nemovitost, nicméně vím, že 
byli výrazně zatopeni a proto i v diskusi v RM byla navržena uvedená částka z důvodu výstavby 
protipovodňové stěny

Hlasování o protinávrhu Ing. Pospíšilové: 7 pro, 5 proti, 16 se zdrželo, 4 nehlasovali – NEPROŠLO

Hlasování o předloženém návrhu: 22 pro, 1 proti, 9 se zdrželo

3.2.5/14/3/2012 Úplatný  převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  
části pozemku p.č. 621 v k.ú. Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých  věcí z majetku 
statutárního města Přerova -  části pozemku   p.č. 621, orná půda,  dle geometrického plánu č. 1085-
98/2012 označen  jako pozemek  p.č. 621/4, orná půda, o výměře 624 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví A. O.  za cenu v čase a místě obvyklou  ve výši 299 520,- Kč,  
tj. 480,- Kč/m2.
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2013

Materiál byl předkladatelem p. Záchou, DiS. stažen, protože na poslední chvíli se objevil 
požadavek od osadního výboru, který úzce souvisí s tímto materiálem a bude předložen na 
nejbližším zastupitelstvu.

605/14/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -
úplatný převod   nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova  pozemků  p.č. 2624/1, p.č. 2625/1,  p.č.  2626,  p.č. 5074/3  a 
p.č. 5082 vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje
a) úplatný převod  části pozemku p.č. 2624/1, o výměře 214 m2, části pozemku p.č. 2625/1, o výměře 
26 m2, a části pozemku p.č. 2626,  o výměře 220 m2, dle geometrického plánu č. 5028-54/2009  ze dne 
6.4.2011,  označený jako nově vzniklý  pozemek p.č. 2624/1, zahrada, o výměře 460 m2 a pozemek 
p.č. 2624/2, zast. pl., o výměře 32 m2  vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního města Přerova do 
SJM Ĺ.K. a F.K. za  dohodnutou kupní cenu 6 200,- Kč (tj. 4600,-Kč za pozemek p.č. 2624/1, o 
výměře 460 m2, tj.10,- Kč/m2   a   1600,-Kč za pozemek p.č. 2624/2, o výměře 32 m2   tj. 50,- Kč/m2)

kupující uhradí  náklady spojené s převodem.

b) úplatný převod části pozemku p.č. 2624/1,  o výměře 53 m2, 2625/1, o výměře 237 m2 a části 
pozemku p.č. 2626, o výměře 92 m2 dle geometrického plánu č. 5028-54/2009 ze dne 6.4.2011, 
označený jako nově vzniklý  pozemek p.č. 2626,  zahrada, o výměře 382  m2 a  pozemek  p.č. 2625/3,  
zast. pl., o výměře 16 m2  vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního města Přerova do SJM J.R. a 
M.R. za  dohodnutou kupní cenu 4 620,- Kč (  tj. 3 820,-Kč za pozemek p.č. 2626 o výměře 382 m2, 
tj.10,- Kč/m2   a  800,-Kč za pozemek  p.č. 2624/3 o výměře 16 m2   tj. 50,- Kč/m2) kupující uhradí 
náklady spojené s převodem.

c) úplatný převod  části pozemku p.č. 2625/1, o výměře 489 m2 dle geometrického plánu č. 5028-
54/2009, ze dne 6.4.2011, označený jako nově vzniklý pozemek p.č. 2625/13, zahrada, o výměře     
489 m2 a pozemek p.č. 2625/5, zast. pl., o výměře 12 m2 vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního 
města Přerova do  vlastnictví Z.L.  za  dohodnutou kupní cenu 5 490,- Kč (  tj. 4 890,-Kč  za pozemek 
p.č. 2625/13, o výměře 489 m2, tj.   10,- Kč/m2   a  600,-Kč za pozemek p.č. 2625/5, o výměře 12 m2   
tj. 50,- Kč/m2) kupující uhradí náklady spojené s převodem.

d) úplatný převod části pozemku p.č. 2625/1, o výměře 222 m2, dle geometrického plánu č. 5028-
54/2009 ze dne 6.4.2011, označené jako nově vzniklý pozemek p.č. 2625/12, zahrada, o výměře      
222 m2  v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního města Přerova do  vlastnictví L.M.  za  dohodnutou 
kupní cenu  2 220,- Kč , tj. 10,- Kč/m2 ) kupující uhradí náklady spojené s převodem.

e) úplatný převod části pozemku p.č. 2625/1, o výměře 225 m2, dle geometrického plánu č. 5028-
54/2009 ze dne 6.4.2011, označený jako  nově vzniklý pozemek p.č. 2625/14, zahrada, o výměře     
225 m2  v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví  J.S. za  dohodnutou 
kupní cenu 2 250,- Kč  tj. 10,- Kč/m2  kupující uhradí  náklady spojené s převodem.

f) úplatný převod části pozemku p.č. 2625/1, o výměře 249 m2,  dle geometrického plánu č. 5028-
54/2009 ze dne 6.4.2011, označený jako nově vzniklý pozemek p.č. 2625/15,  zahrada, o výměře     
249 m2 a pozemek p.č. 2625/4, zast. pl., o výměře 19 m2  vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního 
města Přerova do společného jmění manželů V.N. a M.N.  za  dohodnutou kupní cenu 3440,- Kč   (tj. 
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2490,-Kč za pozemek p.č. 2625/15, o výměře 249 m2, tj.10,- Kč/m2   a  950,-Kč za pozemek p.č. 
2625/4 o výměře 19 m2,  tj.50,- Kč/m2) kupující uhradí náklady  spojené s převodem.

g) úplatný převod  části  pozemku p.č. 2625/1, o výměře 217 m2, dle geometrického plánu č. 5028-
54/2009 ze dne 6.4.2011 označený  jako  nově vzniklý pozemek p.č. 2625/16,  zahrada, o výměře    
217 m2 a pozemek p.č. 2625/2 zast. pl. o výměře 16 m2  vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního 
města Přerova do  vlastnictví  J.O. za  dohodnutou kupní cenu 2970-Kč (  tj. 2 170,-Kč za pozemek 
p.č. 2625/16 o výměře 217 m2, tj. 10,- Kč/m2 a  800,-Kč za pozemek p.č. 2625/2 o výměře 16 m2  tj. 
50,- Kč/m2) kupující uhradí  náklady spojené s převodem.

h) úplatný převod části pozemku p.č. 2625/1, o výměře 26 m2, dle geometrického plánu č. 5028-
54/2009 ze dne 6.4.2011 označený jako nově vzniklý pozemek p.č. 2625/11, zahrada, o výměře 26 m2

a  části pozemku 5074/3, o výměře 24 m2,  dle geometrického plánu č. 5028-54/2009  označený jako 
pozemek p.č. 5074/6, zahrada, o výměře 24 m2 vše  v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví J.B. za  dohodnutou kupní cenu 500,- Kč, tj. 10,- Kč/m2 )  kupující uhradí  
náklady spojené s převodem.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2013

2. schvaluje  směnu  části pozemku  p.č. 2625/1, ostatní plocha, o výměře 119 m2,  části 
pozemku p.č. 2626, ostatní plocha,  o výměře 8 m2, a části pozemku p.č. 5082, ostatní plocha, 
o výměře 15 m2 vše   v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5028-54/2009, ze dne 
6.4.2011, označený jako pozemek p.č. 2625/10,  zahrada, o výměře 142 m2 v k.ú. Přerov,         
z vlastnictví statutárního města Přerov,  za  část pozemku p.č. 2627/1, ostatní plocha, o výměře 
20 m2  v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu  č. 5028-54/2009 označen  jako pozemek p.č. 
2627/9,ostatní plocha,  o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví  Římskokatolické farnosti 
Přerov , Kratochvílova 6, Přerov I-Město, IČ 45180199,  bez doplatku rozdílu cen.  Statutární 
město Přerov uhradí  náklady spojené s převodem  (tj. návrh na vklad, znalecký posudek, 
geometrický plán).

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- je někde v materiálu uvedená ta znalecká cena v roce 2004?, je tam pouze, že byla navržena 

částka těch 10,-Kč/m², ale jaká byla znalecká cena, to jsem se nedočetla

p. Zácha, DiS.
- mám tady ten materiál z roku 2004, kdy Rada města ve variantě I je návrh těch cen za m², tak 

jak jsem přednesl a varianta II je za cenu v místě a čase obvyklou, tzn. když se schválila varianta 
I, tak se domnívám, že znalecký posudek nebyl ani vyhotoven

Mgr. Grambličková
- tady chcete možná docílit možná nějaké pseudospravedlnosti, že vycházíte těm zahrádkářům 

vstříc, ale je tam velmi důležitá poznámka v důvodové zprávě, že Pozemkový fond bude vedlejší 
pozemky prodávat za 37,-Kč/m², čili o spravedlnosti nelze mluvit, protože předpokládám, že jde 
rovněž o zahrádky, tzn. že soused si bude kupovat pozemek 4x dráž než občané, kterým 
prodáváme my

- kdybychom se drželi alespoň této ceny, která je stanovena na základě nějakého ocenění, tak 
bychom došli k cenám, které by podle mého názoru pořád byly pro tyto zahrádkáře velmi 
přijatelné – z tohoto důvodu se zdržím hlasování, protože toto mně vadí

občan – p. Bartošek – předseda zahrádkářského svazu v lokalitě pod nemocnicí
- chtěl bych odpovědět na argument paní Grambličkové a sice to, že v tom 10,-Kč/m² není 

započítaná částka za zaměření pozemku, kterou budou v tomto případě zahrádkáři taky platit, 
tedy ta cena pozemku vyjde okolo 40,-Kč/m²
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- my tam prodáváme také pozemky, které jsou v našem vlastnictví a děláme to tak, že zahrádkáři 
platí zaměření, daň z převodu nemovitostí, ale zahrádku vlastní prodáváme za symbolickou cenu 
10,- Kč/m² bez ohledu na velikost plochy, čili i tak ta naše cena vychází okolo 35 a 40,-Kč/m² -
je to naprosto v relacích s tím, co navrhuje město

Mgr. Grambličková
- já chce jen poděkovat za vysvětlení, protože pro mě je to docela důležité, to, co tady zaznělo, 

pro moje další rozhodování

p. Zácha, DiS.
- v roce 2004 rada takto rozhodla a já jsem to rozhodnutí musel respektovat, samozřejmě tu 

lokalitu všichni známe, víme jaké je to v záplavovém území
- když jsme na poradě vedení probírali tento materiál, tak je to nepoměr, nicméně tak dlouho se to 

táhne, tak byla navržena cena, tak byla schválena – já doporučuji to respektovat a vyjít těmto 
spoluobčanům vstříc

Hlasování: 23 pro, 7 se zdrželo, 2 nehlasovali

606/14/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 2178/4 v objektu k bydlení č.p. 
2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672    
v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 493/12/3/2012, schváleného 
na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 18.6.2012, kterým 

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

a to tak, že u bytové jednotky č. 2178/4 schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č. 25/2007, kdy bytová 
jednotka bude převedena za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě a to bez ohledu   
na termín uzavření smlouvy, kdy se původní znění přílohy:

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

cena pozemku 
ve výši  30%

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

2178/4 2+1 K.Z.
K.O.

6654/148496 166.877 Kč
250.316 Kč

16.280 Kč 183.157 Kč
266.596 Kč

nahrazuje zněním:

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

cena pozemku 
ve výši  30%

kupní cena celkem
-dle varianty A/

2178/4 2+1 K.Z.
K.O.

6654/148496 166.877 Kč 16.280 Kč 183.157 Kč
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Diskuse:
Ing. Symerský
- myslím si, že je třeba počítat s obecnými lhůtami počítání času v právu, konkrétně v občanském 

zákoníku – pokud tedy skončila lhůta o víkendu, tak nejbližší pondělí je splnění termínu

Mgr. Grambličková
- pokud tento materiál není v rozporu vůbec s ničím, naopak je to v souladu s občanským 

zákoníkem, tak vůbec tady nemusel být jako výjimka, podle mého názoru

p. Zácha, DiS.
- nicméně, člověk je dnes opatrný a snaží se předvídat a předcházet nějakým nepříjemnostem, 

proto ten materiál je předložen a je tady víc jak 30 zastupitelů a můžou být tady odlišné názory, 
tak proto jsem to předložil, pokud zastupitelstvo to takto schválí, tak v tom budeme urychleně 
pokračovat

Hlasování: 32 pro

607/14/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2602/7 v objektu k 
bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město 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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 556/13/3/2012, schváleného 
na 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 10.9.2012, kterým 

"schválilo 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 byly uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy"

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2602/7, kdy se 
původní znění přílohy:

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

cena 
jednotky ve 
výši 30%

hodnota 
oprav přísl. 
k jednotce

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

2602/7 2+1 R.J.
R.M.

5131/173177 167.656 Kč
251.484 Kč

13.751 Kč 60.084 Kč 241.491 Kč
325.319 Kč
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nahrazuje zněním:

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

cena 
jednotky ve 
výši 30%

hodnota 
oprav přísl. 
k jednotce

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

2602/7 2+1 R.M. 5131/173177 167.656 Kč
251.484 Kč

13.751 Kč 60.084 Kč 241.491 Kč
325.319 Kč

V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2602/7 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

Hlasování: 32 pro

608/14/3/2012 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 5388/1, p.č. 5388/5, oba v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemkům p.č. 
5388/1, zahrada, o výměře 2525 m2, p.č. 5388/5 , zahrada, o výměře 1108 m2, oba v k.ú. Přerov.

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval

609/14/3/2012 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - částí pozemku p.č. 1014/1 v k.ú. Dluhonice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 1014/1, 
ost. pl. o celkové výměře 380 m2, v k.ú. Dluhonice,  označených  dle geometrického plánu č.  279-
51/2011 jako pozemek p.č. 1014/5, ost. plocha, o výměře 109 m2 a pozemek p.č. 1014/6, ost. plocha, 
o výměře 271 m2, oba   v k.ú. Dluhonice z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

Hlasování: 32 pro

610/14/3/2012 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova -   pozemku p.č. 4360 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění své usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 
6.9.2010 č. usnesení 1082/32/3/2010 a to tak, že 
nově zní:

"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje   bezúplatný převod   pozemku p.č. 4360, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 96 m2  v k.ú. Přerov,  z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví 
statutárního města Přerova  za podmínek uvedených ve smlouvě o  bezúplatném převodu  
nemovitosti, která tvoří přílohu této předlohy."

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012
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Hlasování: 32 pro

611/14/3/2012 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
pozemků pro stavbu cyklostezky na ul. Želátovská

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění své  usnesení  č. 566/13/3/2012  ze  13.  zasedání 
Zastupitelstva města Přerova  konaného dne 10.9.2012,  a to tak, že usnesení Zastupitelstva města 
Přerova  č. 566/13/3/2012 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 315 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví J.Š. do 
vlastnictví statutárního města Přerova , za požadovanou cenu  1500,-- Kč/m2 ( tj. 469 500, Kč) a to 
tak, že nejprve bude mezi   smluvními stranami uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. 
Součástí ujednání smlouvy o smlouvě budoucí kupní  bude ustanovení, že budoucí kupující 
uhradí budoucímu prodávajícímu  zálohu kupní ceny  ve výši 300 000,- Kč a to do 10 dnů od 
podpisu smlouvy, zbývající část  kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu do 20-ti dnů  ode 
dne uzavření kupní  smlouvy.  

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 
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výzvy k uzavření kupní smlouvy budoucím prodávajícím budoucím kupujícím, po vyhotovení 
geometrického plánu na zaměření převáděných částí pozemků dotčených stavbou cyklostezky na ul. 
Želatovská."

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

Hlasování: 24 pro, 6 se zdrželo, 2 nehlasovali

612/14/3/2012 Bezúplatný převod nemovitých a movitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova-změna usnesení                                                                                                   

K předloženému materiálu nebyly 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 f)  nově zní:
"bezúplatný převod 

1. částí pozemku p.č. 2580/9, o výměře cca 2314 m2, v  k.ú. Přerov dotčených budoucí stavbou 
pozemní komunikace,  zpevněných ploch a veřejné zeleně v rozsahu dle dokumentace viz 
příloha 6

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

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

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

z vlastnictví NEMO – Development s.r.o., Pivovarská 89/1, 750 02 Přerov, IČ 26818281,                  
do vlastnictví statutárního města Přerova.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Darovací smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 1 roku po dokončení poslední stavby dle bodu 2,3,4, po doručení geometrického plánu s 
vyznačením převáděných částí pozemku p.č. 2580/9 v k.ú.  Přerov (v rozsahu dle bodu 1.) budoucímu 
obdarovanému. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a  správní poplatek za vklad 
smlouvy o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí nebude hradit statutární město Přerov."

Hlasování: 29 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval

613/14/3/2012 Dohoda o náhradě škody způsobené provozní činností - stavba Dálnice 
D1, 0137 Přerov-Lipník

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci "místní 
komunikace" v k.ú. Předmostí ve znění dle přílohy 1.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012
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2. schvaluje uzavření Dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci "polní 
cesty" v k.ú. Popovice u Přerova ve znění dle přílohy 2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

3. schvaluje uzavření Dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci "polní 
cesty" v k.ú. Vinary u Přerova a v k.ú. Lýsky  ve znění dle přílohy 3.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

4. schvaluje uzavření Dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci "polní 
cesty" v k.ú. Vinary u Přerova a Popovice u Přerova ve znění dle přílohy 4.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

5. schvaluje uzavření Dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci "místní 
komunikace" v k.ú. Předmostí ve znění dle přílohy 5.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

Hlasování: 32 pro

614/14/3/2012 Odstoupení od kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a 
společností OPERA Bohemia s.r.o. ze dne 15.8.2007 k nemovitostem v 
k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje odstoupení statutárního města Přerova od kupní smlouvy, kterou dne 15.8.2007 
uzavřely statutární město Přerov jako prodávající a společnost OPERA Bohemia s.r.o., IČ 
27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, jako kupující k objektu k 
bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na 
pozemku p.č. 798 a pozemku p.č. 798 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 746
(Škodova 25), příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 799 a 
pozemku p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 745 (Škodova 23), 
příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 800 a pozemku p.č. 
800 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 744 (Škodova 21), příslušnému k 
části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 801 a pozemku p.č. 801 (zastavěná 
plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 743 (Škodova 19), příslušnému k části obce Přerov I-
Město, postavenému na pozemku p.č. 802 a pozemku p.č. 802 (zastavěná plocha a nádvoří), 
objektu k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), příslušnému k části obce Přerov I-Město, 
postavenému na pozemku p.č. 803 a pozemku p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k 
bydlení č.p. 737 (Škodova 15), příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na 
pozemku p.č. 804 a pozemku p.č. 804 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku p.č. 805/1
(ostatní plocha – manipulační plocha), jiné stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a), příslušné k části 
obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 805/2 a pozemku p.č. 805/2 (zastavěná 
plocha a nádvoří), vše v k.ú. Přerov, a to z důvodu nesplnění závazku ze strany kupujícího 
započít s novou výstavbou ve lhůtě 5 let od nabytí vlastnictví k předmětným nemovitostem (tj. 
13.9.2012), který byl sjednán v čl. IV odst. 1 písm. a) kupní smlouvy.

2. ukládá Magistrátu města Přerova vymáhat po společnosti OPERA Bohemia s.r.o., IČ 
27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, jako kupujícím úhradu 



20

smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč jako smluvní sankci za nesplnění závazku ze strany 
kupujícího započít s novou výstavbou ve lhůtě 5 let od nabytí vlastnictví k předmětným 
nemovitostem (tj. 13.9.2012), který byl sjednán v čl. IV odst. 1 písm. a) kupní smlouvy, kterou 
dne 15.8.2007 uzavřely statutární město Přerov jako prodávající a společnost OPERA 
Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, jako 
kupující k objektu k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), příslušnému k části obce Přerov I-Město, 
postavenému na pozemku p.č. 798 a pozemku p.č. 798 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k 
bydlení č.p. 746 (Škodova 25), příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na 
pozemku p.č. 799 a pozemku p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 745
(Škodova 23), příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 800 a 
pozemku p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 744 (Škodova 21), 
příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 801 a pozemku p.č. 
801 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 743 (Škodova 19), příslušnému k 
části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 802 a pozemku p.č. 802 (zastavěná 
plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), příslušnému k části obce Přerov I-
Město, postavenému na pozemku p.č. 803 a pozemku p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří), 
objektu k bydlení č.p. 737 (Škodova 15), příslušnému k části obce Přerov I-Město, 
postavenému na pozemku p.č. 804 a pozemku p.č. 804 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku 
p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha), jiné stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a), 
příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 805/2 a pozemku p.č. 805/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Přerov.

Diskuse:
občan – p. Kohout
- vím, že je to těžké rozhodování, ale pro korektnost, chtěl bych se zeptat, kdo je iniciátorem této 

smlouvy, kdo je na pozadí, je ochoten se vůbec někdo politicky k tomuto aktu přihlásit, protože 
někdo musel tento proces nastartovat, zformulovat a předložit potom radě a zastupitelstvu, mě 
by to osobně zajímalo, protože konec toho procesu momentálně všichni teď vidíme

Ing. Dostal – technická
- dřív, než začneme ještě diskutovat o těch bodech, bych se chtěl jen zeptat, teď tady vyskákaly 

další kamery, které nás snímají – chtěl jsem se zeptat, aby aspoň řekli kdo to je, pro jaké účely to 
točí, když je to přenášeno všechno přes webové kamery na stránky města, potažmo kabelovou 
televizí

Mgr. Kulíšek
- já s vámi souhlasím, protože běžná věc jsou akreditovaní novináři a tady si točí pomalu všichni 

kdo mají ruce a kdo má doma kameru, takže mě to připadá taky hodně zvláštní
- prosím, aby se kameramani představili a řekli aspoň kdo to je, mě to taky zajímá

občané
- my jsme nezávislí filmaři, kteří točí nezávislý dokument, který probíhá už asi 2 roky, je to 

časosběrný o ulici Škodova

Mgr. Kulíšek
- a můžete nám předložit nějakou akreditaci nebo nějaký doklad o tom?

Občané
- nemáme

Mgr. Kulíšek
- to vám můžeme věřit nebo taky nemusíme
- poprosil bych, aby jste opustili nebo se do zadních prostor vymezili a nechali nás dále jednat
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- pokud nemáte akreditaci já nevím, co k tomu více říct, byla tady připomínka pana Dostala a 
myslím si, že bychom jí měli vyhovět

PŘESTÁVKA: 14.15 – 14.20 hodin

Mgr. Kulíšek
- během přestávky jsme si s nezávislými filmaři vyříkali, že budou filmovat tak, aby nenarušovali 

průběh schůze, aby nebyly stížnosti z řad zastupitelů, nebudou se pohybovat kolem 
předsednického stolu a za ním

Mgr. Grambličková
- měla jsem takový pocit, že bych měla panu Kohoutovi odpovědět, nebudu odpovídat zdlouhavě, 

protože předpokládám, že pan Kohout chodí na zastupitelstva – na minulém a pravděpodobně i 
na předminulém zastupitelstvu jsem podala, myslím si, že dosti důkladnou analýzu a přehled 
toho, jak se postupovalo ve věci Škodovy ulice, považuji za zbytečné se k tomu vracet

Mgr. Kulíšek
- já bych jen doplnil, že v době, kdy se rozhodovalo, jak naložit s ulicí Škodovou, jsem v politice 

ještě nebyl, jen si pamatuji, že většina občanů města Přerova kvitovala, že je to dobrý nápad a že 
ten postup města je správný, jak se to vyvíjelo dál, to sami vidíte

primátor Ing. Lajtoch
- chtěl bych reagovat na pana Kohouta – samozřejmě ta záležitost se řešila dlouhodobě, na 

minulém zasedání zastupitelstva to tady vysvětlovala paní Grambličková – tam bylo několik 
variant řešení, jestli provést celkovou rekonstrukci, nakonec byl schválen záměr převodu této 
nemovitosti a probíhal proces záměru veřejná soutěž apod.

- mohu říci, že jsme do toho vstupovali s určitou nadějí, že ta lokalita bude revitalizována a že to 
bude jedna z pěkných částí města Přerova, bohužel ten záměr se nepodařil

- pamatuji se, jak jsme řešili jiné objekty ve vlastnictví města, taktéž ten záměr nebyl naplněn

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel

615/14/3/2012 Obyvatelé objektů Přerov, Škodova 17, 21, 23 a 25

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, náměstci primátora Mgr. Dušan Hluzín a p. 
Michal Zácha, DiS.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA 

1. trvá na části svého usnesení č. 567/13/3/2012 z 13. zasedání konaného dne 10. 9. 2012, a to 
bodu 3, kterým se 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,

VARIANTA II
1.1 ruší část svého usnesení č. 567/13/3/2012 z 13. zasedání konaného dne 10. 9. 2012, a to bod 

3, kterým se 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 
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statutárnímu městu Přerov a právnickým osobám jím založeným a zřízeným žádný dluh včetně 
příslušenství,

1.2 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,

VARIANTA I

2. ukládá Radě města Přerova při zajištění nájmu obecních bytů pro občany, kteří bydlí na 
základě nájemní smlouvy v objektech Přerov, Škodova 17, 21, 23 a 25, požadovat od těchto 
občanů úhradu kauce na obecní byt ve výši 1 měsíčního nájmu včetně služeb,

VARIANTA  II.
2. ukládá Radě města Přerova při zajištění nájmu obecních bytů pro občany, kteří bydlí na 

základě nájemní smlouvy v objektech Přerov, Škodova 17, 21, 23 a 25, nepožadovat od těchto 
občanů úhradu kauce na obecní byt,

VARIANTA I
3. ukládá Radě města Přerova zajistit manželům R. a R.O. nájem obecního bytu a požadovat od 

nich úhradu kauce na obecní byt,

VARIANTA  II.
3. ukládá Radě města Přerova zajistit manželům R. a R.O. nájem obecního bytu a nepožadovat 

od nich úhradu kauce na obecní byt,

VARIANTA  III.

3. neukládá Radě města Přerova zajistit manželům R. a R.O. nájem obecního bytu.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: průběžně

Diskuse: 
Mgr. Kulíšek
- pan předkladatel předkládá v bodě 1. variantu I, v bodě 2. variantu I a v bodě 3. variantu III

p. Laga
- již na 13. schůzi zastupitelstva měl náš klub problém s tím, abychom schválili a podpořili vůbec 

tento postup, že se úplně mimo pořadník a mimo všeho zařadili tito občané a vyřeší se jejich 
bytová otázka

- já si myslím, že tento návrh, který říká varianta I v prvním bodě, varianta I ve druhém a varianta 
III ve třetím bodě, že je ta krajní mez, co jsme ještě schopni podpořit, protože už asi dál jít nemá 
cenu

Mgr. Netopilová
- na rozdíl od pana Lagy se přimlouvám za variantu II jedna dva, domnívám se a říkala jsem to 

tady už několikrát dřív, že jde o naprosto výjimečnou situaci, kterou zavinilo město, město se 
tady nemůže zbavit zodpovědnosti a navíc já bych nesměšovala dluhy, které se netýkají 
nájemného s těmi, které se nájemného týkají
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- takže pokud ti lidé nemají dluh na nájemném byla bych pro, aby samozřejmě dluhy za odpadu 
atd., aby město trvalo na zaplacení, samozřejmě na tom mělo trvat už dávno, mělo to být dávno 
vyřešené a byla bych tedy pro tu variantu II jedna dva

- město zavinilo tuto situaci, město prodalo celou tu lokalitu i s lidmi společnosti, která se od 
počátku jevila jako nevěrohodná

Mgr. Puchalský
- osobně se domnívám, že město by mělo přiznat odpovědnost za tento stav a především ti, kteří 

zvěrohodnili Operu Bohemii a pana Chodila
- město by mělo přiznat, že rada a ti kteří hlasovali pro převod na Operu Bohemii, jsou za tento 

stav odpovědni a proto by mělo k uživatelům, ať už jsou zatíženi jakýmikoliv dluhy ve vztahu 
k městu, přistoupit s velkým generálním pardonem

- osobně, kdybych byl na místě uvolněných zastupitelů, členů rady, tak bych se skutečně zamyslel 
nad tím, jak rozhodují, jak jsem rozhodoval a jaká je příčinná souvislost mezi špatným 
rozhodnutím prodat a následkem, který se dostavil – ti lidé tam opravdu trpí, je to nesmírné 
příkoří, pan Chodil a Opera Bohemia inkasovala nájmy za byty, které jsou v havarijním stavu, 
nikoho z radnice to podstatně důsledně nikoho nezajímalo, pouze pan Chodil platil části dluhu, 
které měli k městu, případně jim dával diskreci za to, aby byty opustili, či se stěhovali do Anglie

- já se osobně domnívám, že tento stav je naprosto ostudný a pokud ho nebudeme řešit velkoryse 
a korektně a tím neuznáme vinu za to, co se stalo, tak je to bezprecedentní v Přerově

- já se tam chodím každý den dívat a přemýšlím o tom, jak je to možné, ale stalo se a výhrada 
„my jsme si mysleli před pěti lety“ je naprosto směšná

Mgr. Grambličková
- považuji návrh, který předložil pan Hluzín za ideální, protože dluhy si má každý platit, ať bydlí 

ve Škodové ulici nebo kdekoliv jinde, souhlasím s tím
- jenom prosím, už jsem tady na to upozorňovala na minulém zastupitelstvu, spíše technicky –

fakt je problém s tím číslováním, bylo by třeba ten program upravit, je-li to možné

p.Tomaníková
- k tomuto jsem vystupovala i na posledním jednání, chápu, že se jim tam špatně bydlí, ale jestliže 

neplatí nájemné od listopadu nebo od roku 2011 – víte, kolik lidí, na úkor své životní úrovně, 
platí nájemné, vodu, popelnici, za psa, aby prostě neměl dluh?

- tam, když projdu, tam je tolik psů, nevím, kolik je placených, ale když neplatí nájemné, tak 
těžko platí za psy apod.

- kdyby měli aspoň snahu si udělat splátkový kalendář nebo cokoliv a jestliže není, oni k tomu 
nemůžou vstřícně přistupovat? Přitom tou situací jsou částečně vinni i oni

Ing. Dostal
- na minulém zasedání zastupitelstva se zastupitelstvo postavilo k této věci čelem, je to věc 

ostudná, ano, stalo se, s něčím se s panem Puchalským souhlasit dá, ale bohužel, kdo neplatí, 
nechce platit, nemá zájem spolupracovat, kde není vůle, tam nemůže být cesta, takže souhlasím 
s variantami, jak navrhl pan náměstek Hluzín

p. Zácha, DiS.
- já možná, jako předkladatel tohoto materiálu a člověk, který v poslední době byl touto aférou 

hodně zatížen a hodně žil, ten má možná štěstí, že v roce 2007 nebyl zastupitelem
- pro mě, ať je to kterýkoliv občan města Přerova, kterýkoliv, tak musí mít stejné podmínky, ano, 

my jsme udělali vstřícný krok v tom, že jsme odsouhlasili, že se o lidi, obyvatele z těchto domů 
postaráme za podmínky, že tam bude bezdlužnost

- tak jak jsem to těm lidem říkal – všechno je v jednání, ale musíte konat, činit, musíte mít 
nějakou snahu

- jeden z obyvatelů mi tvrdil, my nedlužíme, my máme platnou nájemní smlouvu a nakonec se 
v tom materiálu dočtete, že jsou bezplatné nájemní smlouvy, že mají úplně jinde trvalé bydliště, 
že dluží, já bych byl schopen se bavit o odpuštění nějakých penále, ale to penále, které je tam 
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vyčísleno už naskakuje z nějakého soudního sporu, takže to je věc, která je v jiné rovině než na 
zastupitelstvu

- myslím si, že převážná většina zastupitelů máme čisté svědomí, že jsme měli a máme vůli se o 
tyto lidi postarat, nabídli jsme jim byt, ty byty bychom na vlastní náklady opravili, ti, co se 
nakonec přestěhují, tak ty byty musíme samozřejmě opravit, protože byly neobydlené, jsou tam 
potřeba provést nějaké investice, zatím je to vykalkulováno na 150 tis.Kč, pokud to budou 
jenom 4 bytové jednotky, tak to bude třeba 50 tis.Kč, ta částka je teď virtuální, 

- ti, co jsou prostě v pořádku, nedluží, o ty se postaráme, ale takto se postaráme, když se 
kterýkoliv občan dostane do nějaké palčivé, tíživé situace, myslím si, že všichni jsme tady lidi, 
ale já nebudu předjímat, jak bychom se postavili k tomu, že by nám tady plakal některý z jiných 
spoluobčanů, jestli bychom mu řekli – ale to je tvoje vina, že jsi se do této situace dostal, 
částečně, neříkám, že v tomto případě, měli bychom měřit stejným metrem

- na základě této diskuse doplním v bodě 2. variantu I, berte to jako doplnění usnesení v tomto 
bodě, protože tam se hovoří o kauci, v té tabulce, kterou máte jako poslední přiloženou, tak tam 
máte stanoveno, kolik ty kauce činí – kauce je ve výši 3 měsíčního nájmu včetně služeb, které 
jsou spojené s tím bytem, u některý bytů to činí, když třeba vezmu pana H., tak by měl zaplatit 
16 920,-Kč – to si přiznejme, jsou poměrně velké peníze, takže budu navrhovat poslední 
vstřícný krok a to, že v bodě 2 varianta I – „…úhradu kauce na obecní byt ve výši 1 měsíčního 
nájmu včetně služeb,

- kauce bude, ale nebude 16 920,- Kč, ale bude děleno 3, samozřejmě

Mgr. Netopilová
- já jsem mluvila pouze a teď bude číst to, co máme na svých papírech, respektive na těch svých 

předlohách – varianta II  bod 1.2 – „ZM 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.“ – mluvila jsem pouze tady o tom

p. Zácha, DiS.
- budeme se snažit s tím programem něco udělat
- paní Netopilová navrhla v bodě 1. variantu II, tzn. najít lidem bydlení, kteří mají závazky vůči 

městu

Mgr. Kulíšek
- budeme hlasovat po bodech – bod 1 – zde byl protinávrh paní Netopilové na variantu II

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové bod 1 varianta II: 5 pro, 11 proti, 14 se zdrželo, 3 
nehlasovali - NEPROŠLO

Hlasování o bodu 1 ve variantě I, kterou doporučili předkladatelé: 32 pro, 1 nehlasoval

Hlasování o bodu 2 ve variantě I doplněnou p. Záchou, DiS.: 33 pro

Hlasování o bodu 3 ve variantě III, kterou doporučili předkladatelé: 32 pro, 1 se zdržel

616/14/3/2012 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
doprodej bytové jednotky č. 2489/2 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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod - doprodej volné bytové 
jednotky č. 2489/2 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 (Jižní čtvrť I, č. or. 26,27) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 
5121/7831 a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 5734/12, zast. plocha, o výměře 
150 m2 a pozemku p.č. 5734/13, zast. plocha, o výměře 163 m2 v k.ú. Přerov ve výši 5121/78311, ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do společného jmění manželů V. a J.L. za kupní cenu 
510.100,- Kč.

Hlasování: 33 pro

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

617/14/4/2012 Rozpočtové opatření č. 15

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

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- na tom hlasování se možná nic nezmění, nicméně jsem chtěla, aby tady zazněla informace 

z Finančního výboru, který projednával rozpočtové opatření č. 15
- výsledek hlasování byl: 7 pro, 1 se zdržel

Hlasování: 27 pro, 6 se zdrželo

PŘESTÁVKA: 14.55 – 15.10 hodin

ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

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

618/14/5/2012 Příspěvek na opravu ohradní zdi v uličce mezi ulicí Pod Valy a 
Horním náměstím

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 70 000,- Kč mezi statutárním 
městem Přerovem jako poskytovatelem a vlastníky pozemku p.č. 344 panem L.S. a paní Mgr. 
M.S. jako příjemci na opravu vnější stěny ohradní zdi pozemku p.č. 344 na hranici s 
pozemkem p.č. 5004, vše v k.ú. Přerov, který slouží jako veřejně přístupné propojení ulice Pod 
Valy a Horním náměstím.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové rozpočet
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opatření po úpravě

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 14 496,6 * - 70,0 14 426,6

3322 410  Zachování a obnova kulturních
 památek

0,0 + 70,0 70,0

 * počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL

ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

 Dotace, přímé podpory a grantový program 46 890,6 * + 70,0 46 960,6
 * počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- materiál byl projednán Finančním výborem s výsledkem: 3 pro, 2 proti, 3 se zdrželi, tzn. že 

usnesení nebylo schváleno

p. Zácha, DiS.
- já bych znovu požádal všechny zastupitele o podporu tohoto materiálu – p. S. navštívil nejprve 

odbor majetku, kde jsme řešili variantu financování tohoto záměru, on skutečně má zájem to 
opravit, opraví to, co nejdřív, pokud by počasí dovolilo, tak i v letošním roce, což samozřejmě je 
teď spekulace – žádalo nás o to i Muzeum Komenského, protože víme, že to je spojnice a 
frekventovaná ulička mezi Horním náměstím a nábřežím, takže poprosím o podporu tohoto 
materiálu

Ing. Novotná – vedoucí Kanceláře primátora
- já bych se rovněž z hlediska pohledu kultury a cestovního ruchu přimluvila, aby tady ta aktivita 

byla podpořena
- je to vlastně ta propojovací fortuna mezi Horním náměstím a Spálencem, která skutečně dotváří 

to naše historické centrum a dodává mu ten ráz jedinečnosti a opravdu se jak Přerované, tak 
návštěvníci města ptají, proč nemohou seběhnout k Bečvě

Mgr. Puchalský
- materiál samozřejmě podpořím za podmínky, že smlouva o poskytnutí příspěvku bude 

obsahovat takové podmínky, ze kterých bude zcela jasné, že oprava bude investorem provedena 
do doby X a předána do užívání tak, aby skutečně ta fortuna a ten historický prostup byl 
zprovozněn, co nejdříve

- ne, aby se stalo, že bude poskytnut příspěvek a investice bude realizována rok, dva, tři nebo 
čtyři, tak to je pro mě kriteriální

primátor Ing. Lajtoch
- i v našem zájmu je, aby to bylo co nejrychleji a i takto bude postavená smlouva
- my jsme přistoupili k tomu kompromisu té částky 70 tis. Kč na základě projektové 

dokumentace, kterou předložili manželé S., nicméně určitě bude snahou, co nejdříve zprovoznit 
tuto „zkratku“ nebo významný historický průchod na Horní náměstí

p. Zácha, DiS. – technická
- pane Puchalský na to se můžete spolehnout, je to v zájmu nás všech 
- chci zdůraznit, že tam bude zástupce odboru majetku, odd. investic, který bude tuto stavbu 

dozorovat, aby tam nedocházelo k nějakým položkovým nesrovnalostem
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p. Tomaníková
- chtěla bych se zeptat, kdo bude opravovat tu protější zeď nebo jestli se budou obě dvě za 70 

tis.Kč opravovat a kdo tu uličku má zamykat nebo udržovat čistou, protože v současné době, 
kdybychom se tam prošli, tak každý do něčeho šlápne

primátor Ing. Lajtoch
- udržují to technické služby a prosím, aby se zástupce TSMPr  k tomuto dotazu vyjádřil

Mgr. Kulíšek
- momentálně je ta ulička zamčená a ta dotace je na jednu stěnu, která je v havarijním stavu a 

padá

Ing. Koněvalík – ředitel TSMPr s.r.o.
- ulička je ve správě technických služeb, momentálně má být zamčená, protože je v havarijním 

stavu, jakmile bude ulička zrekonstruována, tak bude opět otevřena a bude tam stanoven 
návštěvní provoz

p. Passinger
- doporučil bych, aby se našly termíny a peníze na opravu celé té uličky a jak říkala tady paní 

Novotná, je to opravdu významná historická část města Přerova a stojí to za opravu celé

Mgr. Kulíšek
- toto je havarijní stav, který chceme okamžitě odstranit, aby byla použivatelná ta ulička a potom 

je potřeba jednat s vlastníky té nemovitosti o opravě, jestli sdružíme prostředky nebo vlastníci to 
spraví, takže se bude jednat s vlastníky, jak dál s tou uličkou naložit, to není naše vlastnictví

- ti majitelé také do toho dají nějaké své peníze, není to, že to platí jen město

p. Laga
- já jsem to pochopil, co nám tady pan Kulíšek vysvětluje, ale myslím si, že je to trochu scestné , 

protože pokud v té uličce postavíme lešení, tak dnes jsme už měli jednat s majiteli druhé strany, 
případně jim také přispět, aby se ta ulička udělala komplet, když se postaví lešení, a ne, že zas 
budeme rok čekat, dohadovat se, pak ji zase zavřeme, pak ji budeme zase znečišťovat 

Hlasování: 31 pro, 1 proti, 1 se zdržel

619/14/5/2012 Zájmové sdružení právnických osob OK4Inovace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání navrhuje Valné hromadě zájmového sdružení 
právnických osob OK4Inovace zvolit členem správní rady sdružení Mgr. Josefa Kulíška.

Diskuse:
Mgr. Netopilová
- pozorně jsem si materiál přečetla a samozřejmě vím, že už jsme se bavili tady o tomto sdružení
- musím, ale říct, že celý materiál, tak jak jsme ho dostali se mi zdá naprosto bezobsažný, prázdný 

a ráda bych slyšela něco konkrétnějšího k větám a slovům jako OK4Inovace si klade za cíl 
zajistit realizaci a následnou podporu inovačnímu procesu v Olomouckém kraji, regionální 
inovační strategie v širokém rozsahu činností, atd. furt dokola

- může mi k tomu někdo říct něco konkrétního?

primátor Ing. Lajtoch
- pan náměstek Kulíšek byl členem valné hromady, my jsme požádali, abychom byli jako město 

Prostějov stejně v představenstvu této společnosti, takže kompetentní osoba za město byl 
pověřen Mgr. Kulíšek
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Mgr. Kulíšek
- pokud chcete podrobné informace o tom, čím se bude zabývat toto sdružení, tak máte přiložené 

stanovy, tam je to přesně popsáno, 
- je to sdružení, které vzniká jako nový orgán, samozřejmě jestli někdo očekává efekt ten, že se 

nám teď pohrnou do Přerova peníze nebo že je to o tom, že budou nějaké projekty, které do 
Přerova nahrnou v příštích dvou třech letech desítky milionů korun, tak to takhle není

- je to sdružení, kde ten efekt pro nejenom město Přerova ale i Olomoucký kraj by se měl objevit 
v horizontu několika dalších možná deseti let, měli by se vytvořit podmínky pro podporu 
podnikatelského prostředí, řešení některých problémových věcí v rámci Olomouckého kraje, ať 
už je to doprava, která by možná měla být přehodnocena, inovačně řešena, dále aby se 
podporovalo nejen to podnikatelské prostředí, ale i cestovní ruch a vůbec život v Olomouckém 
kraji

- těžko vám tady můžu vykládat všechny kroky, které budou a úplnou náplň sdružení, protože to 
přinese čas a doba tak, jak budeme reagovat i na celostátní politiku a podněty, které přijdou 
z centra, ale určitě by bylo škoda, kdybychom jako město Přerov nebyly u toho a nebyli jsme u 
zdroje informací

Mgr. Grambličková
- musím zopakovat, že bezobsažnost a prázdnost tohoto materiálu opravdu jasně vyjadřuje můj 

názor na celou tuto akci
- musím říct, že je mi skutečně líto, že jsem v době, kdy se hlasovalo o vstupu do této společnosti 

nebyla přítomna na zastupitelstvu, protože bych si asi prst usekla, kdybych pro to hlasovala
- připadne mi, že je to zase jedna z dalších organizací,do které město Přerov vstupuje, aniž by 

vědělo k čemu a kdy a co z toho bude
- jestliže to má být až v dalších desetiletích, opravdu mi přijde 200 tis.Kč příliš mnoho na to, 

abychom takovou částku dávali ze svého rozpočtu
- protože už to je všechno asi pryč, protože už bylo zastupitelstvem odhlasováno, že vstoupíme do 

tohoto sdružení
- já bych jenom chtěla, abychom jako zastupitelé dostali přehled v kolika podobných sdruženích, 

organizacích, různých jiných aktivitách se město vůbec vyskytuje, jakou výši příspěvku ročně 
platíme, kdo nás v těchto organizacích a agenturách zastupuje a jestli jsme z toho už měli 
doposud nějaký konkrétní přínos z členství v těchto organizacích

- svého času jsem sama dávala návrh na zastupitelstvu na vystoupení z jednoho sdružení nebo
z agentury, ze které jsme vůbec nic neměli, ale pořád tam platíme, tuším, 50 tis.Kč ročně

- takže tento přehled bych chtěla mít k dispozici, nejen já, ale předpokládám, že noví zastupitelé
vůbec netuší, kde všude přispíváme a ať víme, jestli to vůbec má smysl, ať se zamyslíme tady na 
zastupitelstvu nad tím jestli má cenu v některých z těchto organizací setrvávat, protože já mám 
pocit, že nám to nepřináší nic a stejný pocit mám i z této organizace, kterou tady teď řešíme

Mgr. Netopilová
- materiál jsem si přečetla až do konce a musím panu Kulíškovi říct, že v tom materiálu i v těch 

stanovách není prostě zbla něčeho konkrétního, takové ty obecné věty jako zakládat a spolu
zakládat nové firmy, aktivně se účastnit vzdělávání, vědy, výzkumu a podnikání – to ze sebe 
sype kdekdo, kdykoliv, v pozadí jsou vždycky potom snahy o to, jak ještě získat zbytky peněz 
od někudy, ať už z EU nebo odkudkoliv, pokud je to z veřejných prostředků

- navíc v těch stanovách je ve čl.VI – členství ve sdružení je bod 3 – od zaplacení ročního 
příspěvku může být osvobozen každý člen sdružení s výjimkou Olomouckého kraje a 
statutárního města Olomouc – o tomto rozhoduje valná hromada, myslím si, že je to docela 
zajímavá poznámka a já bych tedy byla pro to – dávám protinávrh – vypustit bod 1.- „Rada 
města Přerova po projednání schvaluje členský příspěvek statutárního města atd.“ a nechápu
proč bychom nemohli být prostým členem tohoto sdružení, respektive to už jsme, zřejmě

- prostě nechci, aby město platilo jakýkoliv příspěvek v takového výši, protože město je 
zadlužené, nemá peníze na základní věci, jako třeba základní školy ve městě – není tam ani 
papír na kopírování, učitelé si musí nosit své papíry, svůj toaletní papír, mýdlo atd. – což je tedy 
ostudné – promiňte, že jsem možná trochu odbočila



29

Mgr. Kulíšek
- ten materiál nemůže být plnější než je, vám se zdá prázdný, sdružení se zakládá a to, čím by se 

mělo zabývat a čím se bude zabývat máte přesně popsáno ve stanovách, jsou to věci, které by se 
měly nějakým způsobem naplňovat

- pokud budeme pouhými členy – můžeme být – já tady vůbec neprosazuji, abychom byli ve 
správní radě, buďme pouhými členy, ale přijedeme jednou za rok na valnou hromadu, 
odsouhlasíme uzávěrku, poslechneme si, co které město z tohoto sdružení získalo nebo případně 
některé informace byly získány, ale u zdroje informací budou pouze ti, a proto jsme 
s Prostějovem tu snahu měli, kteří budou ve správní radě, která se bude scházet pravidelně 
jednou za měsíc

- já tady vůbec neprosazuji, abychom byli členy správní rady, mě se to zdálo jako smysluplné, 
když už někde fungujeme, abychom jako město z toho měli nějaký profit a užitek a dostali jsme 
se k základním informacím

- co se týká Olomouce a Olomouckého kraje – město Olomouc platí poplatek 1,5 mil.Kč jako člen 
správní rady a Olomoucký kraj 3 mil.Kč – vůči nim mají ostatní členové správní rady poplatek 
symbolický vzhledem k tomu, že s nimi budeme zasedat v jednom orgánu, který bude mít určité 
kompetence a určitý zdroj informací

Mgr. Puchalský
- v rozhodné době, v horizontu pěti deseti let, já osobně nevidím vůbec žádný smysl a význam pro 

členství v tomto sdružení
- vznik toho sdružení ovládá nepochybně velmi jednoduché pravidlo – když něco nechceš řešit, 

tak založ sdružení – to je typický příklad
- my jsme zahlceni svojí účastí kdekoliv a kdykoliv, jenom proto, a teď se na mě může pan 

náměstek zlobit, aby pan náměstek Kulíšek byl v jednom z výkonných orgánů, protože to, co 
před chvílí říkal, znamená, že budeme-li prostí členové, tak to pro nás bude naprosto 
bezvýznamné, ale budeme-li tam mít náměstka primátora, tak to pro nás bude velice významné 
nebo významnější

- já osobně po zvážení všech důvodů, které mě vedly po prostudování toho materiálu, navrhuji a 
dávám protinávrh – vystoupit ze sdružení

primátor Ing. Lajtoch
- s panem Kulíškem jsem se zúčastnil valné hromady za rok 2011, bylo to poprvé – rektor 

Univerzity Palackého, zástupci Olomouckého kraje hovořili o záměrech a my jsme se cítili, že 
jsme tam bráni jako by na okraj, že tam není město Přerov a proto s Prostějovem se dohodlo, 
abychom byli členy správní rady

- určitě to není bezvýznamné sdružení, které by nemělo nic řešit, já si myslím, že má dlouhodobý 
výhled, proto podporuji tento záměr a samozřejmě budu chtít, aby pan náměstek Kulíšek vás 
pravidelně informoval,co se děje v tomto sdružení

Mgr. Kulíšek
- reagoval bych na pana Puchalského  - není to o tom, že pan Kulíšek chce být v nějakém orgánu, 

protože pan náměstek Kulíšek by tam byl za město, je to o tom, že tam bude zastoupeno město a 
ne pan Kulíšek

- a pro vaši informaci, než zase dojde k vašim populistickým nějakým informacím – je to 
bezplatná funkce, neplyne z toho žádný profit, žádné odměny

občan – p. Kohout
- děkuji paní Grambličkové – ona mi zkrátila můj projev na minimum – souhlasím
- chtěl bych připomenout ještě jeden aspekt a to, jaké lidi my delegujeme do těchto funkcí, do 

těchto orgánů, já jsme dne zachytil zprávu, že trestní stíhání pokračuje a myslím si, že by už 
bylo opravdu na čase, aby se zastupitelstvo zamyslelo nad tím, jací lidé toto město reprezentují, 
třeba i v těchto orgánech
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p. Jandová
- mnohokrát jsme byli informováni o naší Přerovské rozvojové, o její práci a vlastně jsme se 

nikdy nic nedozvěděli a žádné výsledky nevznikly a taky jsme tam dávali peníze, takže ty 
zkušenosti nemáme bůhví jaké a jestli je to tato organizace nebo nějaká jiná, kterou jsme měli 
více pod dohledem, tak nejsem si jistá, jestli to vůbec něco přinese, také by mě zajímalo, na co 
ty peníze budou použité, jestli jste se to na tom jednání dozvěděli 

- přimlouvám se, abychom už nerozšiřovali naše další členství jako města v nesmyslných 
organizacích

Mgr. Kulíšek
- to ukáže v podstatě vyhodnocení, výsledovka a hospodaření toho roku, ale určitě to nebude, 

jestli míříte na mzdy a odměny, protože ty tam vlastně v tom sdružení nejsou

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského: 7 pro, 8 proti, 12 se zdrželo, 6 nehlasovalo –
NEPROŠLO

primátor Ing. Lajtoch
- nyní budeme hlasovat o návrhu paní Mgr. Netopilové – vypustit bod 1. – tak, jak je na plátně –

ať si naformuluje paní zastupitelka usnesení, o kterém se dá hlasovat – je to její návrh, já jí do 
toho nechci vstupovat

Ing. Novotná – vedoucí Kanceláře primátora
- doplním, že minulá schůze Rady města Přerova přijala následující usnesení tak, jak je napsáno 

v důvodové zprávě, že schválila členský příspěvek Statutárního města Přerova, protože vy jste, 
jako zastupitelé, už minule souhlasili s tím, že město se do toho sdružení přihlásí a ten členský 
příspěvek byl schválen ve výši 200 tis. Kč za podmínky finančního krytí a potom to minulé 
usnesení mělo druhý bod, že podává návrh zastupitelstvu navrhnout valné hromadě tohoto 
sdružení, aby členem správní rady byl jmenován pan Mgr. Josef Kulíšek

- to vlastně paní zastupitelka dávala jako by protinávrh již ke schválenému usnesení z minulé 
rady, takže to asi nejde

Ing. Pospíšilová
- ano, vstoupili jsme do tohoto sdružení, ale s příspěvkem 50 tis.Kč ročně, dneska usnesení zní, že 

schvalujeme členský příspěvek ve výši 200 tis.Kč a tím pádem i bod 2, když budeme navrhovat 
členem správní rady kohokoliv, tak vlastně s tím bude spojený ten příspěvek 200 tis.Kč, 
tzn.když nechceme platit, tak v podstatě, tak protinávrh musí být vlastně zrušení

primátor Ing. Lajtoch
- já bych chtěl upozornit, že ten členský příspěvek pro rok 2013 – o tom se bude hlasovat v rámci 

rozpočtu města Přerova na rok 2013 – to je v důvodové zprávě konstatováno

Mgr. Netopilová
- v tom případě navrhujeme zrušit usnesení rady – jde nám o to a snad nám pomůžete s formulací, 

abychom nemuseli platit těch 200 tis.Kč, tudíž potom by muselo následovat to, že nebudeme mít 
člena ve valné hromadě

- může nám pomoct právní oddělení to naformulovat, pokud chceme zůstat u těch 50 tis.Kč, u 
toho základního příspěvku? A nechceme, aby se navýšil?

Mgr. Hrubá – vedoucí oddělení právního
- pokud jsem to dobře pochopila, jde o to, že chcete změnit usnesení rady nebo zrušit ohledně 

příspěvku ve výši 200 tis.Kč
- doporučila bych, aby váš protinávrh zněl, že ZM po projednání doporučuje Radě města 

zrušit usnesení č. 1927/50/4/2012 bod 1 (protinávrh Mgr. Netopilové)
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Mgr. Rašťák – technická
- doporučil bych, abychom se drželi našeho jednacího řádu, návrhy usnesení by měly být dopředu, 

měly by být písemně, měly by být s nějakou důvodovou zprávou, abychom tady ad hoc 
nepřipravovali nějaké věci, které nás následně budou mrzet

- myslím si, že hlasování o návrhu usnesení, které předložil předkladatel je dostatečné a v případě, 
že nebude schváleno, tak nastanou další kroky, které se tady snažíme už asi 10 minut řešit

primátor Ing. Lajtoch
- pane zastupiteli, nicméně je to žádost paní zastupitelky Mgr. Netopilové

Mgr. Rašťák 
- vystoupil jsem proto, že je nás tu asi dalších padesát, které zdržují někteří tím, že nebyli 

připraveni na toto zasedání

p. Laga – technická
- myslím si, že je to naprosto jednoduché, protože navrhujeme tady: ZM po projednání 

nenavrhuje valné hromadě zájmového sdružení atd. do správní rady Kulíška a tím je všechno 
vyřešeno, tak já nevím, proč se tady hádáte

primátor Ing. Lajtoch
- pan Laga to řekl velmi dobře – pokud nebudeme členy správní rady, tak nebudeme tolik platit

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové: 7 pro, 2 proti, 13 se zdrželo, 11 nehlasovalo –
NEPROŠLO

Hlasování o předloženém návrhu: 23 pro, 7 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval

620/14/5/2012 Memorandum o železničních stavbách v Přerově

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, člen Zastupitelstva města Přerova Mgr. Vladimír 
Puchalský.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje následující memorandum:

Město Přerov bylo historicky významnou železniční křižovatkou a s železnicí je již dvě století pevně 
spjato. Aby využilo potenciálu této ekologické dopravy, bude město Přerov usilovat o realizaci 
rozvojových železničních staveb na svém území v rámci chystané stavby „Rekonstrukce žst. Přerov – 2. 
stavba“. Konkrétně podpoří železniční zastávku v Předmostí, železniční zastávku v Dluhonicích a 
cyklistický podjezd mezi Předmostím a Velkou Dlážkou.
2. ukládá Radě města Přerova zajistit:

a. technickou studii, která prokáže možnost technického řešení železničních zastávek a 
cyklopodjezdu, které nebude mít negativní dopad na připravovanou stavbu 
"Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba" a vyčíslí veškeré předpokládané náklady vyvolané 
jejich zřízením,

b. dopravně-inženýrskou studii, ze které bude patrná a dostatečně průkazná 
předpokládaná frekvence cestujících.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2013
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Diskuse:
Ing. Dostal
- jsem rád, že předkladatel doplnil v druhé verzi tento materiál o přílohy, které jsou dokladem 

toho, že pracovní skupina opravdu pracuje a že má za sebou nějaké výsledky, nicméně mi tu 
chybí ještě jeden krok, jak pan předkladatel už zmínil, potřebuje k tomu ještě další krok, 
abychom se posunuli ještě dále, takže navrhuji doplnit tento materiál o bod 2:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

2. ukládá Radě města Přerova zajistit:

a. technickou studii, která prokáže možnost technického řešení železničních zastávek a 
cyklopodjezdu, které nebude mít negativní dopad na připravovanou stavbu 
"Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba" a vyčíslí veškeré předpokládané náklady vyvolané 
jejich zřízením,

b. dopravně-inženýrskou studii, ze které bude patrná a dostatečně průkazná 
předpokládaná frekvence cestujících.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2013

- vysvětlím termín 31.5.2013 – podle našich předchozích informací měla firma MCO, která 
zpracovávala studii pro SŽDC, mít ji hotovou do 15. října, dle mých informací tato studie zatím 
není k dispozici a termín jejího ukončení je stanoven někdy na leden 2013

- tato studie už bude v sobě zahrnovat aspoň částečně řešení tohoto našeho problému a protože 
tyto naše dvě studie by na to měly navazovat, takže bychom je měli zpracovávat až po skončení 
tady této studie, kterou by mělo obdržet SŽDC

Mgr. Puchalský - technická
- chtěl bych připomenout panu primátorovi, když řídí, aby nekomentoval vstupy ostatních 

zastupitelů a řídil jednání zastupitelstva podle jednacího řádu

p. Zácha, DiS.
- jsem rád, že pan Dostal doplnil to usnesení, nejsem si jistý, jestli se to má nazývat memorandem
- za celou dobu, co se tady diskutuje a byla založena i pracovní skupina, tak jsem nezaznamenal 

odpor nikoho z nás, že by se to nemělo vybudovat
- na každém zastupitelstvu se dotazuji na jednu otázku a to, kolik to bude stát město, i výstup té 

pracovní skupiny bylo, že při těch jednáních, které absolvovali, co se týká toho cyklopodjezdu, 
tak by město mělo vybudovat všechno na vlastní náklady, co se týká železniční zastávky, tak 
zazněla 50% spoluúčast, snad, že budeme budovat na vlastní náklady příjezdové komunikace, 
parkoviště atd.

- pokud to odsouhlasíme, jsem rád, když bude nějaká hmatatelná studie, kde najdeme odpovědi na 
tyto otázky a pokud to bude projekt v řádech jednotek, pokud to bude projekt v řádech desítek 
milionů, je to na zváženou, posuňme to dál, ať máme další materiál tohoto typu ve fázi 
zpracování a na každém zastupitelstvu kolem něho netancujeme

Mgr. Grambličková
- v době, kdy jsem ještě zasedala v komisi strategického rozvoje, tam padl návrh, abychom do 

těch rozvojových plánů zanesli nádraží v Předmostí, tak se tomu ještě všichni víceméně smáli 
jako nereálné věci, jsem ráda, že se to takto posouvá, protože si myslím, že  by to mělo stejný 
přínos pro město Přerov jako třeba dálniční obchvat

- jediné, čemu nerozumím a nebyla tady o tom žádná řeč, aby mi to předkladatel vysvětlil, proč se 
soustředíme na zastávku v Dluhonicích? 
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- zastávka v Předmostí – ano, 5 tis.lidí, všechny možné vlaky tam tudy projíždějí, ty Dluhonice 
jsem úplně přesně nepochopila, možná mám jen nedostatek informací, mě jde víceméně o to, 
abychom nechtěli všechno, tak jako v případě dálničního obchvatu a průpichu a nemáme pořád 
nic, tak ať se soustředíme pořádně na to, co je významnější

Mgr. Hluzín
- plně podporuji pana Dostala s jeho návrhem, jenom se ptám, jestli by možná nebylo rozumnější

ty dva body přehodit, jestli by neměla být dříve ta dopravně inženýrská studie, tedy jestli tam 
bude někdo jezdit a tedy jestli bychom potom neměli uvažovat o tom, kolik by to stálo a jestli je 
to technicky možné – není to protinávrh, je to pouze otázka

Ing. Lajtoch
- osobně si myslím, že by tam měl být možná i třetí bod a to, jestli udělat referendum s občany 

z Předmostí, protože to samozřejmě může mít silný zásah do žití těchto občanů
- pravděpodobně to bude vycházet z té dopravně inženýrské studie

občan - Ing. arch. Horký
- jako zpracovatel materiálu a člen pracovní skupiny podobně jako pan Dostal souhlasím s jeho 

doplněním, je to báječné a děkuji za podporu
- k tomu, jaká je podpora lidu, snad jen na ukázku, tady mám 450 podpisů lidí, kteří vyjádřili 

podporu k těmto záměrům zhruba během 10 hodin sbíráním v ulicích města Přerova, za tu dobu 
jsem se setkal se dvěma názory, kteří říkali, že zastávka v Předmostí je totální nesmysl, 
zbývajících 450 lidí to s nadšením podepsalo

- pak tam byla otázka na zastávku v Dluhonicích – když se podíváme na mapu, bylo to tady někdy 
v tom novém zastupitelstvu, tak ta zastávka v Dluhonicích v nové poloze, u toho velkého 
železničního přejezdu, by znamenala samozřejmě i potenciál pro samotné Předmostí, protože je 
to tou silnicí zhruba 1 km do Předmostí, proto i ta zastávka

- pokud by tam zastavovali je osobní vlaky a nejezdilo by se Hranice–Olomouc, ale pouze Přerov-
Olomouc, tak tam by ty vlaky mohly zastavit a sloužily by i pro Předmostí

- k tomu, kolik tyto zastávky mohou obsloužit lidí – budu citovat z dopisu nebo z vyjádření pana 
Ing. Šmída, provozního ředitele Regiojetu, který říká, že podle našeho odhadu dovoluje umístění 
zastávky, tedy zastávky v Předmostí, pokrýt až 40 tis. obyvatel ve standardní dojížďkové 
exatroně – to je více než dostatečné pro zastavující vlaky dálkové dopravy

- z hlediska dostupnosti zastávky vůči centru města, je třeba vzít v potaz, že v dálkové dopravě je 
doba přímé přístupnosti méně důležitá než v dopravě místní nebo regionální

- podíl na celkovém přepravním času je totiž relativně malý, jde o to, že když člověk pojede do 
Prahy a bude chtít jet žlutým vlakem, tak si dojde do Předmostí, protože ho to bude stát 10 min. 
chůze a bude mít 2x takový komfort, takže Regiojet tuto zastávku podporuje a děkuji za 
podpoření tohoto materiálu a jednoznačné vyjádření vůle města, že se má procovat na tom, aby 
se zjistilo, jestli tam ta zastávka jde, kolik to bude stát atd.

p. Laga
- já jsem teda trošku překvapen, asi nemám takový přehled, možná mě pan Kohout opraví, ale já 

neznám v republice zastávku, kde by zastavovali takovéto rychlíky a jenom tak na okraj vám 
řeknu, že osobní vlaky se dělají na perony, na pět vozových jednotek, takové vlaky jako je 
Regiojet, tak tam je to sedmi až osmi a Intercity, Eurocity, tak tam už půjdeme na 11 vozových 
jednotek – to je, abyste věděli, kolik metrů ten peron, to nástupiště musí být vytaženy a u 
mezinárodních vlaků a dálkových vlaků to musí splňovat ještě další nádražní povinnosti, které 
tam jsou tzn. čekárny, odbavení apod., takže není to tak jednoduché, jak si tady malujeme, co 
všechno nám tady zastaví

- jsem pro, abychom vybudovali zastávku v plné síle, ale buďme při zemi a nedělejme, že 
uděláme na nějakých osm nebo jedenáct vozových jednotek a dělejme to na osobní vlak, který 
bude 5-ti jednotkový a protočí se nám panenky, až se dovíme tu cenu

- nakonec si můžeme ověřit cenu v nejbližším Oseku, kteří to nedávno dělali a mohl by vám 
bývalý starosta říct, kolik stál jenom příspěvek na toto jedno nástupiště, samozřejmě byly dvě
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občan – Ing.arch.Horký - technická
- neřešíme tady technické detaily, nicméně vlaky Regiojetu mají 150 m a toto je minimální délka 

zastávky, která se tam může postavit 

Ing. Dostal
- já jsem chtěl jenom reagovat, že i studie, kterou zpracovává teďka firma MCO je zpracovávaná 

variantně, protože těch variant je několik – může být jedna zastávka v Předmostí, jednostranná 
nebo oboustranná nebo bude zastávka v Dluhonicích nebo nebude a ty studie jsou dvě – jedna je 
technická, která využije té studie firmy MCO a doplní tu jejich studii o všechny navazující 
stavby, tzn. jak říkal tady kolega Laga, parkoviště, přístupové cesty atd.

- ta druhá dopravně inženýrská studie ta je právě k tomu, aby nám zjistila, kolik občanů bude 
jezdit, z jak velké vzdálenosti, nebude to jenom pro těch 5 tis. předmosťáků + okolí Velké 
Dlážky, ale třeba z většího okolí to lidi mohou samozřejmě využívat

p. Zácha, DiS.
- reakce na pana Horkého – já bych vám to taky podepsal, kdybych byl obyvatel Předmostí a 

přišel byste za mnou a zeptal byste se jestli chci zastávku nebo cyklopodjezd – samozřejmě bych 
vám to podepsal

- až budou tyto studie hotové, tak budu rád, když to znovu obejdete a budete už mít ty podklady 
kolik to stojí, co to bude stát město a možná, co by za ty finanční prostředky mohlo být

- to jenom, trošku fakt jakoby korektně, jasně, dal jste si tu práci, obešel jste to, ale na otázku 
chceš – kdo by vám to nepodepsal?

Mgr. Kulíšek
- já jsem hrozně rád, že pan Horký potvrdil to, co jsem si myslel při protinávrhu pana Dostala, 

který tady zcela pragmaticky, konstruktivně a dobře vyjádřil to, co by měly být další kroky při 
rozhodování se nebo případném vybudování železniční stanice Předmostí, na rozdíl od 
prázdného a plochého usnesení, které tady předložil pan Puchalský

primátor Ing. Lajtoch
- vidím, že tleská pan Kohout, tak měli bychom opravdu zvážit ty náklady, které tam budou, aby 

pan Kohout posléze nechtěl vědět, kdo je zodpovědný za to, že jsme zpracovali tu studii, protože 
ta studie bude určitě nákladná, ale nicméně jsme určitě to schopni poté panu Kohoutovi říci

p. Hlavinka – technická
- prosím o vysvětlení – jedná se o protinávrh a nebo doplnění, abych věděl o čem hlasuji, protože 

ta dvojka má smysl samozřejmě, s tou jedničkou tomu nerozumím

Ing. Dostal
- jde o doplnění

Mgr. Puchalský
- jenom dvě základní poznámky – pořád je lepší předložit ploché usnesení, na které se nabalí 

velmi konstruktivní připomínka pana Dostala, což je třeba akceptovat, jinak by možná ani 
nevznikla a je to pořád lepší než vložit 20 mil.Kč do letiště Přerov

- železniční doprava, cyklodoprava – to jsou věci, které nás mají na prvém místě zajímat, které 
budou sloužit občanům okamžitě, aktuálně, ale přerovským občanům letiště Přerov sloužit 
nebude pane Kulíšku, já plošší investici za poslední léta neznám

Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje
- pouze pro zastupitelstvo doplnění – z těch vyjádření, co obdržela pracovní skupina, tak z nich 

jsou taková relevantní dvě – z Ministerstva dopravy tzn., které vlastně říká, co všechno teda 
půjde za městem, to už tady řekl pan náměstek Zácha,
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- vyjádření, které k něčemu je, tak je toho Regiojetu, jak říkal tady pan architekt Horký, ty studie, 
které se teď de facto schválí, zhruba ta částka zatím v této chvíli je půl milionu Kč

- co se týká studie proveditelnosti, kterou dělá ryze ze železničního hlediska společnost MCO, se 
má vyhotovovat v lednu 2013, tak z technického hlediska by v Předmostí problém nebyl, 
nebavím se ale o penězích, v Dluhonicích bude problém protože asi zřejmě se budou posunovat 
podpěry u dálnice, takže nevím, jak to dopadne se zastávkou v Dluhonicích

RSDr. Nekl
- předesílám, že podpořím možnost technické studie dopravy z Předmostí popřípadě z Dluhonic 

na připojení na Intercity a další expresní vlaky
- já si myslím, že ta studie taky zdůrazní to, že dneska ke každému tomuto vlaku jezdí přípoj 

z Přerova do Olomouce
- já jezdím vlakem minimálně 2x týdně někdy i 3x a za 17 min. jsem z přerovského nádraží na 

nástupišti č. 2, kde přesedám na pendolino nebo na Regiojet

primátor Ing. Lajtoch
- myslím si, že by to nemělo smysl, aby tam jezdili jenom osobní vlaky, protože hlavní

myšlenkou je, aby tady zastavovali právě rychlíky
- podle mě, myšlenka pana architekta je, aby v Přerově zastavovali mezinárodní rychlíky a to 

v Předmostí

občan - ing. arch. Horký
- ta myšlenka je ve dvou rovinách, samozřejmě rychlíky jsou báječné – směr do Prahy můžeme 

přestoupit, ale můžeme směr třeba na Žilinu, na druhou stranu a přestupování je vždycky určitý 
diskomfort pro cestujícího zvláště když jede do lázní s velkým množstvím kufrů např., takže 
rychlíková zastávka báječné a osobní zastávka – to v podstatě nejsou, jak jsme byli poučeni, 
žádné technické termíny, zastávka je minimálně 150 m, pro rychlíky Regiojet a některé rychlíky 
Českých drah to může být dostačující, samozřejmě jak říkal pan Laga, mezinárodní vlaky o 
délce 50-ti vagonů jsou bez šance

p. Laga – technická
- abychom si udělali obraz na těch 150 m – je to lokomotiva a 4 vagony, protože vagon je 30 m, 

lokomotiva je 15 m, musí tam být nějaká bezpečná vzdálenost

p. Jandová
- chtěla bych doplnit asi pro pana primátora především, tam jde i o ty osobní vlaky, které by tam 

měly stavět, jde přece o tu dostupnost toho nastoupení do vlaku pro lidi z Dlážky, z Předmostí, 
z Kopanin, aby lidi měli blízko na tu vlakovou zastávku, protože na nádraží je to hodně daleko

primátor Ing. Lajtoch
- dobře, já jsem to chápal spíš, že ty vlaky,které nestaví v Přerově, že by stavěly v Předmostí

Hlasování o doplňujícím návrhu Ing. Dostala: 31 pro, 2 se zdrželi

621/14/5/2012 Záměr na vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže na řešení 
lokality

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, člen Zastupitelstva města Přerova Mgr. Zdeněk Schenk.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr vyhlásit architektonicko-urbanistickou soutěž za účelem nalezení 
nejkvalitnějšího návrhu na prezentaci archeologických nálezů v lokalitě Na Marku v Přerově a 
celkového řešení této lokality,
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2. ukládá Radě města ustanovit ve spolupráci s Českou komorou architektů pracovní skupinu 
pro vytvoření zadání a soutěžních podmínek na vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže 
na řešení lokality Na Marku.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje zřízení pracovní skupiny k přípravě 
návrhu konečného řešení prezentace archeologických nálezů v předpolí Tyršova mostu ve 
složení:

Michal Zácha DiS - náměstek primátora
Mgr. Zdeněk Schenk - zastupitel, archeolog
Bc. Jan Mikulík - archeolog
Ing.arch. Jan Horký - architekt
Ing. Josef Březina - Národní památkový ústav
Mgr. Miroslava Švástová - státní památková péče
Ing. Pavel Gala - odbor koncepce a strat. rozvoje
Ing. arch. Klára Koryčanová - odbor koncepce a strat. rozvoje
pan Jiří Raba – oddělení investic a technické správy
PhDr. Karel Žurek - historik
Ing. Jiří Just – oddělení stavebního úřadu 
Ing. Michal Symerský – zástupce města v Olomouckém kraji.

Diskuse:
Občan Ing. arch. Horký
- jen stručně k tomu materiálu – v podstatě jde o to, že my nenabízíme konkrétní zadání té 

soutěže, to zadání by mělo vzniknout v širší spolupráci především odborníků a samozřejmě a 
odborné komory což je Česká komora architektů a na základě tohoto zadání, které bude 
postoupeno zastupitelstvu by se následně rozhodlo o vyhlášení soutěže

- ta soutěž může přinést nečekané návrhy a já se naprosto neztotožňuji se s názorem odboru 
rozvoje, že zde není prostor pro kreativitu, ten prostor je tam obrovský

- nemůžeme se svázat tím, že je tam nějaké územní rozhodnutí na to, že nálezy budou 
momentálně uschovány, aby nedošlo k jejich zničení, bude ten prostor zatravněn – v pořádku, to 
je dobře, my o to nechceme přijít, co tam je,nicméně podívejme se trošku dopředu, otevřeme 
svou mysl a zjistěme, co by tam odborníci viděli

- já vím, že se pan primátor Puchalský mluvil s profesorkou Šrámkovou a ta tam jednoznačně vidí 
dům

primátor Ing. Lajtoch
- co není, může být, že Vladimíre

občan Ing. arch. Horký
- pardon, to se stane i těm lepším, nicméně tam může vzniknout spousta různých věcí a 

nemůžeme se omezit pouze na jediné návrhy, myslím si, že zde stojí za to podívat se na více 
možností

primátor Ing. Lajtoch
- zeptal bych se první – pane architekte, jak se díváte na architektonické soutěže, které proběhly 

ve městě Přerově – kašna a Tyršův most?
- já si pamatuji, že s Mgr. Puchalským jsem se zúčastnil, myslím, že to byla první architektonická 

soutěž ve městě Přerově a to byla kašna na náměstí TGM
- jak se na to díváte jako architekt, že proběhly tyto dvě architektonické soutěže?

Občan Ing. arch. Horký
- jistě je dobře, že se tyto soutěže konaly, naprosto zásadní jsou ale podmínky nastavené v tom 

zadání té soutěže a taky kvalitní porota, já neříkám, že byla špatná, říkám, že je to důležité
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- jsou důležité podmínky zadání a kvalitní porota, bohužel jsem nečetl podmínky těchto soutěží, 
takže se k nim nemůžu vyjádřit, ale jsem rád, že například most, který vzešel z architektonické 
soutěže, se podařilo postavit stavbu významné architektky, se jako kvalitní stavba dostává mezi 
stavby oceňované na české a možná i evropské úrovni

Mgr. Grambličková
- mám jenom drobnou poznámku, jsem ráda, že japonští turisté se budou mít kde se fotit, zatím se 

fotí u toho majáku, tak já věřím,že se jim rozšíří pole působnosti

p. Zácha, DiS.
- děkuji panu architektu Horkému, že pochválil Tyršův most, protože byl podroben nemalé 

kritice, že tam je vůl, stromy a přerostlí racci, nakonec na výstavě v Praze sklízí ovoce a ohlasy
- já jsem se musel přihlásit, protože ta stavbě těch předpolí probíhá v letních měsících, my jsme se 

tam s panem Schenkem mnohokrát potkali, i s panem Mikulíkem, bylo svoláno několik schůzek 
s památkovou péčí, s paní Švástovou se stavebním úřadem, všechno jsme měli vydiskutováno i 
když se ptal posledně architekt Horký, říkal jsem, vydržte, jakmile bude dokončen 
archeologický průzkum, my přijdeme s návrhem jak dál, priorita je dostavět tu stavbu, pustit tam 
dopravu, zbudovat parkoviště, ošetřit ty památky – děláme to přesně podle návodu Národního 
památkového ústavu se souhlasem pana Schenka a pana Mikulíka, ty nálezy byly ošetřeny 
přesně tak, jak nám bylo nařízeno, dali jsme si slovo, že to doděláme, dostavíme a máme podzim 
a zimu na to, abychom vymysleli, jak vyhlásit, co s tou lokalitou, jestli soutěž nebo 
architektonicko urbanistické řešení, takto jsme byli dohodnuti, je tady nějaký materiál, upřímně 
my jsme si to s panem Schenkem vyříkali, na mě to působí dojmem, že prostě se tady 
předháníme, kdo bude první, samozřejmě je to vaše právo, vy jste to předložili

- já bych poprosil, chovejme se k sobě ,samozřejmě tak jak celou stavbu, korektně, pořád táhněme  
za jeden provaz, řešme to bez emocí a v klidu, protože ta lokalita si to zaslouží, nikdo z nás si 
nevezme na svoji zodpovědnost, aby to bylo rozhodnutí jednoho muže nebo jedné ženy, na jaře 
pokud budeme mít jasno nebo v r. 2013 – vraťme té lokalitě zpátky život, udělejme tam to, co 
bude výsledkem té soutěže a já se skutečně ohrazuji proti tomu, že jsem kdesi četl, že je to 
zasypané a že jsou obavy, že to zasypeme jednou provždy a propadne to v tratolišti dějin

- já přicházím s protinávrhem a je to protinávrh, který jsem již deklaroval:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje zřízení pracovní skupiny k přípravě 
návrhu konečného řešení prezentace archeologických nálezů v předpolí Tyršova mostu ve 
složení:

Michal Zácha DiS - náměstek primátora
Mgr. Zdeněk Schenk - zastupitel, archeolog
Bc. Jan Mikulík - archeolog
Ing.arch. Jan Horký - architekt
Ing. Josef Březina - Národní památkový ústav
Mgr. Miroslava Švástová - státní památková péče
Ing. Pavel Gala - odbor koncepce a strat. rozvoje
Ing. arch. Klára Koryčanová - odbor koncepce a strat. rozvoje
pan Jiří Raba – oddělení investic a technické správy
PhDr. Karel Žurek - historik
Ing. Jiří Just – oddělení stavebního úřadu 
Ing. Michal Symerský – zástupce města v Olomouckém kraji.

Ing. arch. Petroš
- materiál tak, jak je předložen ze své pozice zastupitele, ale i architekta a člena Komory 

architektů podpořím s tím, že bych spíš uvítal, aby to byla víceméně architektonická soutěž 
ideová, protože nevíme tedy, co všechno by v té lokalitě mohlo být

- poslední architektonická soutěž v Přerově byla na Tyršův most a tuším, to bylo asi v r. 2003,což 
je už 9 let, takže když vyhlásíme architektonickou soutěž jednou za deset let, je to akorát
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- co se týká návrhu pana Záchy – já tam vidím pana Dr. Žurka, myslím, že člověk, který napadal 
zastupitele – do takové komise bych ani nevlezl

občan – Ing. arch. Horký
- nejsem si tak docela jistý, že dobře chápu ten protinávrh, ta pracovní skupina má tedy připravit 

konečné řešení té prezentace, takže už má něco navrhovat, má tvořit, já si myslím, že právě toto 
by měli dělat architekti v té soutěži

- ta pracovní skupina, kterou navrhujeme v usnesení tak, jak bylo předloženo, právě vymyslí to 
zadání, není toto trošku dublování toho našeho usnesení? 

- ti členové, co jsou tam vypsáni mohou být klidně součástí pracovní skupiny, kterou by 
zastupitelstvo zřídilo na základě předloženého materiálu, mám trošku obavy, že je to zdvojování 
věci

p. Zácha, DiS.
- nevidím tam dublování, ve vašem materiálu se hovoří v bodě 1. o vyhlášení architektonické 

soutěže, skutečně nevím, jestli je to jediná možnost, jestli neexistují nějaké jiné možnosti, tato 
pracovní skupina v první fázi zkusí dát hlavy dohromady a vymyslet jakým způsobem, jestli to 
právě budeme soutěžit architektonickou soutěží nebo jestli vybereme nějaké řešení, jakým 
způsobem jít, ať je to plnohodnotná soutěž, jakákoliv, samozřejmě za úměrné finanční 
prostředky, pak tu soutěž vyhlásíme tak, jak se dohodneme, ať je to architektonická nebo ať je to 
vyhlášení nějaké soutěže urbanistického řešení, ať vybereme např. ze třech, pěti návrhů, já fakt 
nevím, proto ta skupina je takto sestavena, abychom se napřed dohodli, jakou cestou půjdeme, 
co vyhlásíme, předložíme zastupitelům a vyhlašujeme

Mgr. Puchalský
- já bych na adresu pana Záchy jenom krátkou poznámku – já myslím, že v tom jeho protinávrhu 

je veliký stupeň ješitnosti, on to sám naznačil ve svém úvodu, že soutěží, kdo bude první, já 
myslím, že sloužíme věci veřejné a ne tomu, jak ukájíme své zájmy na zastupitelstvu – to je 
první věc

- a druhá věc – formálně právní – zastupitelstvo ze zákona zřizuje pouze výbory, co je to pracovní 
skupina? Pokud, pane náměstku, máte potřebu, tak si pracovní skupinu konstituujte sám, se vším 
všudy, chovejme se formálně právně precizněji 

- my budeme konstituovat výbor pro to – vždyť je to nesmysl, prosím vás pěkně, trošku se 
zamysleme nad tím, co chceme, jakými prostředky toho můžeme z hlediska zákona o obcích 
dosáhnout a vraťme se k tomu materiálu – já ještě poznámka pane Zácha – je tu napsáno –
schvaluje záměr, tzn. můžeme si vytvořit dostatek času na to, abychom si řekli jak to proběhne, 
kdo to zařídí – neukvapujme se v těch věcech takovým protinávrhem, který, znovu použiji, je 
plytký

Mgr. Grambličková
- myslím si, že návrh Michala Záchy není zbrklý, je naopak velmi uvážlivý, já věřím tomu, že 

vznikl na základě toho materiálu, který předložila tady skupina, co se týká vyhlášení 
architektonicko urbanistické soutěže, pravděpodobně na to konto byl vytvořen tady tento 
protinávrh, ale tento protinávrh se mi líbí z toho titulu, že nezavrhuje architektonickou soutěž a 
nechává více otevřených možností, takže přesto bych i souhlasila s tím předchozím návrhem, 
kde už je záměr té příslušné soutěže, tak si myslím, že tento návrh je ještě otevřenější a 
umožňuje i případné jiné varianty, řekněme si, že třeba i levnější varianty

primátor Ing. Lajtoch
- mám podobný názor, protože my jsme o tom dlouze diskutovali a myslím si, že tento návrh je 

zbrklý, najednou se tady objevil návrh, protože ta diskuse se pořád vyvíjela, pan Zácha nám 
dokonce říkal – my se domlouváme se p. Schenkem, s p. Mikulíkem, neřešme to ještě, my se 
domluvíme na dalším postupu a najednou zde přišel tento materiál

- myslím si, spíš z jejich strany, tak jak řekl Mgr. Puchalský , je to zbrklé
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p. Zácha, DiS.
- je to jenom reakce, skutečně v tom nehledejme nikdo žádnou ješitnost
- já jsme slíbil, že bych ten materiál stejně předložil, tak dávám ten protinávrh v podobě, jak bych 

předložil ten materiál
- a jenom mě mrzí, pane kolego, že jste u mě ve čtvrtek seděl, měli jsme na to pátek a pondělí 

dopoledne, mohli jsme si to vydiskutovat a mohl jsem se vám klidně říct svůj názor a mohli jste 
to předložit vy, já to dělám pro občany a v zájmu občanů, máte jiný názor a já ho respektuji 

p. Jandová
- já vůbec nechápu, možná mi odpoví pan primátor, který to řekl, už ani nevím, kdo to řekl, že 

návrh je zbrklý, to co předkládá pan arch. Horký, prosím nechme toho tahání a handrkování, 
schvalme konkrétní záměr, ať se to posune do předu, je na to dostatek času, jak říkal pan 
Puchalský a přestaňme se přetahovat o věci, které jsou obecní, máme je všichni rádi a jsme rádi, 
že se to tam všechno našlo,konečně je tady zajímavé místo, které může zase ten Přerov trochu 
popostrčit, je to trapné, opravdu já se teda stydím

- pane Zácha, prosím, zvažte ještě ten protinávrh, ať se to posune konkrétně dál

občan – Ing. arch. Horký
- já jsem jen chtěl říct, že v té soutěži se samozřejmě nemusí nastavit to, že bude otevřená všem 

architektům, ona může být vyzvaná, ona může být zúžená na malý okruh a tím se samozřejmě 
nastavuje její cena – toto má řešit ta pracovní skupina

- obávám se, že podle zákona o zadávání veřejných zakázek je soutěž o návrh jediným zřízením, 
kde může být předložen konkrétní návrh nějakého řešení, třeba grafická podoba, půdorys nebo 
něco podobného

Hlasování o protinávrh p. Záchy, DiS.: 24 pro, 2 proti, 3 se zdrželi, 4 nehlasovali

INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Nebyly předloženy žádné písemné materiály.

ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Nebyly předloženy žádné písemné materiály.

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

622/14/8/2012 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby 
města Přerova, p.o.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Sociální služby města Přerova, p.o., IČ 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Kabelíkova 14a. Znění dodatku ke zřizovací listině je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 30.11.2012

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali

623/14/8/2012 Hospic na Svatém Kopečku - mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem Hospic na Svatém 
Kopečku, IČ 73634671, Sadové náměstí 24, 772 00  Svatý Kopeček, jako příjemcem dotace, 
na provoz zařízení pro rok 2012.

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4359 620 Ostatní služby a činnosti v 
oblasti sociální péče 
(příspěvek na pobytovou 
soc.službu)

247,0* - 20,0 227,0

4359 620 Ostatní služby a činnosti v 
oblasti sociální péče 

0,0 + 20,0 20,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- Finanční výbor samozřejmě jednoznačně doporučil schválit usnesení tak, jak je napsáno

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali

624/14/8/2012 Pohotovostní lékárenská služba v Přerově o nedělích a svátcích -
finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2012

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA

1. schvaluje navýšení příspěvku na pohotovostní lékárenskou službu v Přerově o nedělích a 
svátcích o částku 18 000,- Kč na celkových 63 000,- Kč na rok 2012.

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4359 620 Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální péče (příspěvek na 
pobytovou soc. službu)

300,0 - 18,0 282,0
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3599 620 Ostatní činnost ve zdravotnictví
(pohotovostní služba lékáren)

45,0 + 18,0 63,0

3. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním 
městem Přerov jako poskytovatelem dotace a subjektem:

a) ÁBRÁNYI spol. s r.o., IČ 25543113, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, nám. Přerovského povstání 
2803/1, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 9 000,- Kč,

b) LÉKÁRNA KOMENSKÉHO PŘEROV s.r.o., IČ 47674351, se sídlem Přerov, Komenského ul. 40, 
PSČ 750 00, jako příjemcem dotace, ve výši 7 000,- Kč,

c) "LÉKÁRNA MD", spol. s r.o., IČ 60322853, se sídlem Přerov, Boh. Němce 371, PSČ 750 00, jako 
příjemcem dotace, ve výši 5 000,- Kč,

d) IVED - Media s.r.o., IČ 26876892, se sídlem Přerov I-Město, Jiráskova 157/20, PSČ 750 02, jako 
příjemcem dotace, ve výši 6 000,- Kč,

e) LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ PŘEROV s.r.o., IČ 26821681, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Husova 
č.p. 2846, č. or. 2, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, z toho provozovna  Přerov, Přerov I-Město, 
Budovatelů 197/6, dotace ve výši 5 000,- Kč a provozovna Přerov, Přerov I-Město, Husova č. p.2846, 
č. or. 2, PSČ 750 02, dotace ve výši 7 000,- Kč,

f) Lékárna U Kostela RNDr. Petr Hobza s.r.o., IČ 26843617, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Kratochvílova 143/13, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 7 000,- Kč,

g) PharmDr. Jindřich Švarc, IČ 46592822, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 949/25, PSČ 
750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 4 000,- Kč, 

h) PharmDr. Jolana Široká, IČ 48002402, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 760/41, PSČ 750 
02, jako příjemcem dotace, ve výši 5 000,- Kč,

i) Mgr. Vlasta Chytilová, IČ 48001163, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Trávník 322/29, PSČ 750 
02, jako příjemcem dotace, ve výši 3 000,- Kč,

j) Lékárna U Pivovaru, Komenského 42, IČ 28655028, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Komenského 42, PSČ 750 02, ve výši 5 000,- Kč. 

na částečnou úhradu nákladů za pohotovostní lékárenské služby o nedělích a svátcích v roce 2012.

VARIANTA  II.

schvaluje poskytnutí dotace v celkové výši 45 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a subjektem:

a) ÁBRÁNYI spol. s r.o., IČ 25543113, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, nám. Přerovského povstání 
2803/1, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 6 430,- Kč,

b) LÉKÁRNA KOMENSKÉHO PŘEROV s.r.o., IČ 47674351, se sídlem Přerov, Komenského ul. 40, 
PSČ 750 00, jako příjemcem dotace, ve výši 5 000,- Kč,

c) "LÉKÁRNA MD", spol. s r.o., IČ 60322853, se sídlem Přerov, Boh. Němce 371, PSČ 750 00, jako 
příjemcem dotace, ve výši 3 570,- Kč,
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d) IVED - Media s.r.o.,  IČ 26876892, se sídlem Přerov I-Město, Jiráskova 157/20, PSČ 750 02, jako 
příjemcem dotace, ve výši 4 290,- Kč,

e) LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ PŘEROV s.r.o., IČ 26821681, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Husova 
č.p. 2846, č. or. 2, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, z toho provozovna  Přerov, Přerov I-Město, 
Budovatelů 197/6, dotace ve výši 3 570,- Kč a provozovna Přerov, Přerov I-Město, Husova č.p.2846, 
č. or. 2, PSČ 750 02, dotace ve výši 5 000,- Kč,

f) Lékárna U Kostela RNDr. Petr Hobza s.r.o., IČ 26843617, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Kratochvílova 143/13, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 5 000,- Kč,

g) PharmDr. Jindřich Švarc, IČ 46592822, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 949/25, PSČ 
750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 2 860,- Kč, 

h) PharmDr. Jolana Široká, IČ 48002402, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 760/41, PSČ 750 
02, jako příjemcem dotace, ve výši 3 570,- Kč,

i) Mgr. Vlasta Chytilová, IČ 48001163, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Trávník 322/29, PSČ 750 
02, jako příjemcem dotace, ve výši 2 140,- Kč,

j) Lékárna U Pivovaru, Komenského 42, IČ 28655028, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Komenského  42, PSČ 750 02, ve výši 3 570,- Kč. 

na částečnou úhradu nákladů za pohotovostní lékárenské služby o nedělích a svátcích v roce 2012.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- doplním vyjádření Finančního výboru – hlasovali jsme o obou variantách – první varianta, tzn. 

navýšení této dotace na 63 tis.Kč – neprošlo, takže jsme hlasovali o variantě II, která byla 
schválena jednohlasně, samozřejmě mohu doplnit vyjádření členů FV – částka 45 tis.Kč byla 
pro rok 2012 a není důvod ji měnit

p. Tomaníková
- při posledním schvalování těchto částek jsem se ptala, zda by nemohlo být uskutečněno jednání 

s nemocnicí a znovu obnovit tu lékárnu v nemocnici na pohotovostní a nedostala jsem odpověď, 
takže pro další mé rozhodnutí bych potřebovala to stanovisko

Mgr. Hluzín
- je pravda, že jsme s nemocnicí na toto téma nejednali, protože jsme vycházeli z toho 

předcházejícího jednání, kdy nemocnice požadovala za lékárenskou službu cca 300 tis.Kč
- na druhou stranu jsme si mysleli, že se nám podaří dostat do přerovských supermarketů 

některých z řetězců, s těmi jsme jednali teď,jejich požadavek ovšem byl, že bude jim zaplacen 
veškerý nájem celé plochy, které v daném obchodě mají, což je naprostá nehoráznost, takže se 
obávám, že lacinější variantu budeme asi těžko hledat

p. Passinger
- samozřejmě, že podporuji variantu II, z toho důvodu, že pokud jste si podrobně přečetli tento 

materiál, tak to navýšení někdo zdůvodňuje tím, že jsou vyšší náklady
- ano, vyšší náklady jsou, ale jsou také vyšší zisky, přece není možné, aby se v Přerově otevřely 

další 3 lékárny a my platíme zase vyšší a vyšší hotovost
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- a když se podíváte pořádně do toho materiálu, tak zjistíte, že hotovost se drží jenom v neděli od 
8.00 do 18.00 hodin, takže po 18.00 hodině máte smůlu, v sobotu lékárny jsou otevřené, 
hotovost se nedrží a jinak pokud se podíváte do Přerovských listů, tak ta informace vyšla 
v sedmém měsíci, takže kdo jste si neschovali noviny, tak při těch 11 nebo 12 lékáren nevíte 
kde, která má otevřeno, vás bych chtěl vidět, jak je budete hledat, která lékárna má otevřeno, 
když jste si neschovali noviny

- to, že je to vydírání, zisky mají lékárny dostatečné a my jenom platíme a platíme
- já jsem 4x – toto je po čtvrté jsem navrhoval a znovu se k tomu vracím, že zvažte tu možnost 

vytvoření lékárny, to, co říkal pan Hluzín, tak tomu moc nevěřím, protože já jsem se osobně byl 
podívat po těch marketech a oni by o to měli zájem, protože by jim to přineslo nějaké finance

- jinak samozřejmě budu hlasovat pro tu variantu 45 tis.Kč

primátor Ing. Lajtoch
- pamatuji se, že když se tu stavělo Tesco, tak my jsme měli eminentní zájem, je to nějakých 5 let, 

oslovili jsme vedení této společnosti v Praze, vím, že jsem tehdy intervenoval s panem 
Valouchem a oni říkali, že je to prodejna typu 3 tis.metrů a tam to prostě neudělají

- vím, že se k tomu stavěli velice negativně s tím, že to máme kousek do Olomouce
- každý rok se to opakuje, p.Passinger s p. Tomaníkovou zde pravidelně vystupují a já to beru 

jako deklaraci, že to podporujeme, protože když to spočítáte na jednu lékárnu, tak je to opravdu 
v řádů tisíců

- byl by možná dobře podnět p. Tomaníkové znovu prověřit, aby nám dali provozovatelé 
přerovské nemocnice znovu kalkulaci, kdybychom chtěli jednu lékárnu nonstop v nemocnici, 
jaké finanční prostředky by muselo město poskytnout, aby tato lékárna tady byla

občanka – p. Lounová
- jsem redaktorkou Přerovských listů, připravuji je od měsíce října, takže pro vás pane Passingere 

informace o otevření lékáren je v každém čísle, i má předchůdkyně je uváděla vždycky v servisu 
buď na str. 14 nebo na str. 15 – malý rámeček

p. Hlavinka
- první věta důvodové zprávy: „Rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje bylo 

ukončeno provozování pohotovostní lékárenské služby  o nedělích a svátcích v Přerově.“, tzn. 
jsou to peníze města, které vydáváme někam, kde bychom neměli, je to samozřejmě v gesci 
kraje, proto se zdržuji jako tradičně

Mgr. Grambličková
- ráda bych věděla, jestli se změnila situace v jiných městech, pamatuji si, že jsme byli široko 

daleko jediné město, které proplácí lékárnám tu pohotovostní službu a že se nám z ostatních 
měst vysloveně smáli, jsem pro variantu II

občan – Dr. Švarc
- bývalý ředitel lékárenské služby v Přerově, v současné době soukromý lékárník
- k tomu, že by mohla sloužit nemocnice se dá říct jedno: v době, kdy nemocnice ještě patřila pod 

zprávu města se na zdravotním výboru pohotovostních služeb v nemocnici jednalo a tehdejší 
ředitel Dr. Horák odmítl, že je to prodělečné a že to dělat nebudou, ani se nebavili kolik, jak, 
prostě oni to dělat nebudou

- Fakultní nemocnice v Olomouci asi před 2 lety zřídila pohotovostní lékárenskou službu a po 
roce ji zrušila s více než milionovým dluhem

- to, že jsou zisky v lékárnách je pravda, ale určitě ne takové, jaké si někteří zastupitelé 
představují a vzhledem k tomu, že stát tlačí ceny léků směrem dolů, tak to, že někteří otevírají 
další lékárny, tak to s tím bohužel nic nenaděláme, máme volný trh, ale myslím si, že ta částka je 
v rozpočtu města natolik mizivá, že to je spíš otázka, jak se vy stavíte k občanům svého města, 
chcete, aby tady pohotovost byla? My nemáme povinnost pohotovost sloužit, sloužíme ji o 
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vlastní vůli, ten příspěvek v té první variantě, kterou jsme navrhli to navýšení je necelá třetina
nákladů na tu pohotovostní službu

- takže ta průchodnost pohotovosti je po každé jiná, nedá se říct, jestli přijde 100 lidí, 10 nebo 20, 
ale představte si důchodce, který jede do nemocnice a pak jede do Olomouce nebo do Brna na 
pohotovost, záleží na tom, jak vy se stavíte k potřebám vašich občanů města

Ing. Dostal
- mám spíše řečnické otázky – kolik v našem kraji teda okresních měst drží tyto pohotovostní 

služby a potom bych navázal na kolegu Hlavinku – jestli bychom se neměli posunout dál a 
máme zvolené nové krajské zastupitele, kterých tady máme také požehnaně a nemohli na tom 
kraji pro naše město něco v této otázce udělat, když my jsme ochotní tuto otázku řešit, tak aby 
nám s tím pomohli a nejenom třeba,ale i v dalších okresních městech, protože jak řekl pan 
doktor – my jsme ochotni, ale kraj tady za to odpovídá, ne město

Hlasování o variantě I, kterou doporučil předkladatel Mgr. Hluzín: 17 pro, 2 proti, 9 se zdrželo, 5 
nehlasovalo - NEPROŠLO

Hlasování o variantě II: 29 pro, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali

625/14/8/2012 Veřejná sbírka pod vánočním stromem

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. zřizuje dočasný peněžní fond s názvem "Vánoční sbírka 2012",

2. vydává Statut dočasného peněžního fondu "Vánoční sbírka 2012".

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- i tento materiál byl projednáván na Finančním výboru, který doporučil schválit usnesení tak, jak 

je předloženo

Hlasování: 28 pro, 5 nehlasovalo

RŮZNÉ

626/14/9/2012 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.

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.

Diskuse:
Mgr. Netopilová
- na úvod dotaz a potom bych pokračovala dál ještě – to, že spalovna bude umístěna v Přerově, 

tedy podle vás není ještě jasné?
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Mgr. Kulíšek
- studie proveditelnosti není ještě předána v konečné verzi a ani ta nerozhodne, kde spalovna bude
- bude pouze, z mého pohledu, jak bylo zadání, vytipovávat lokality, kde by případné ZEVO 

mohlo stát a tyto lokality se budou vyhodnocovat ve smyslu tom, kde pak budou stát

Mgr. Netopilová
- pro mě je velmi zajímavé, kromě dalších, řekla bych nepřímých informací, které se k nám 

dostávají i to, co jsem obdržela dnes e-mailem – obdržela jsem velmi zajímavý materiál 28 
stránkový, jmenuje se „Problematika stavby spalovny odpadů v Olomouckém kraji“, jde o 
projekt, který organizují mladí konzervativci, tj. jakýsi svaz mládeže ODS a zasílají tento 
materiál, nevím do kolika středních škol, tento materiál přišel na naši školu, pro mě je velmi 
zajímavé – nestihla jsem ho ještě pořádně prostudovat, jenom jsem ho opravdu proletěla, 
protože jsem neměla čas, pro mě je zajímavé, že materiál je určen jen pro několik měst 
v republice, myslím jen pro 5 měst – mezi nimi je Přerov, Jihlava, Plzeň, další teď nevím, ale 
určitě by se to dalo odvodit , materiál je určen studentům, je veden velmi propagandisticky ve 
smyslu spalovně ano a je tam dokonce někde poznámka, že by s tím materiálem potom měli 
studenti ještě jakoby seznamovat své kantory a potom další a další

- připadá mi velmi nestandardní, že politická organizace takovým to způsobem lobuje de facto za 
spalovnu a tím, že je to tedy tady v Přerově, tak myslím, že odpověď na mou otázku je jasná

Ing. Šlechta
- doplnil bych kolegyni Netopilovou – když si vzpomenu na své dětství a dostali jsme za úkol 

napsat pohádku na téma VŘSR a mladí konzervativci zase žádají studenty, aby napsali esej na 
téma „Problematika stavby spalovny odpadů v Přerově“ – to je jejich hlavní leták tzn. je to jasná 
koordinace,mediální masáž byla ve prospěch spalovny v Přerově zahájena

Mgr. Kulíšek
- neznám žádný materiál mladých konzervativců, já nevím, jak na to reagovat, nevím o tom nic, 

určitě jsem odpůrce vtahování politiky na půdu škol tak, jak to dělá paní Netopilová na 
gymnáziu, já toto nemám rád a nikdy bych se tomu nepropůjčil

- jestli takový materiál je, nic o něm nevím – jak vznikl, jak se kde dostal, jestli je to nějaká 
iniciativa někoho, kdo má nějaké podvědomí o těchto věcech a takto to šíří, nevím o tom nic

Mgr. Netopilová
- materiál rozesílal pan Petr Kopřiva, který vede mladé konzervativce, nevím jestli jenom v rámci 

Přerova nebo jestli je oblastní nebo regionálním předsedou, netuším
Mgr. Kulíšek
- neznám p.Kopřivu, nikdy jsem ho neviděl, vůbec nevím, jestli má něco společného s mladýma 

konzervativci

p. Jandová
- chtěla bych jen doplnit, že regionální předsedkyní mladých konzervativců je paní Kropáčková

primátor Ing. Lajtoch
- ale vidíte paní Netopilová, kde vás řadí mladí konzervativci mezi mladé konzervativce taktéž, 

pravděpodobně, když vám to poslali e-mailem

Ing. Šlechta
- prosím zastupitele, aby si najeli na stránky mladých konzervativců, máte je hned v aktualitách 

možnost stažení dokumentu, kde uvidíte studie proveditelnosti výstavby spalovny v Přerově –
můžete se hned informovat, tzn. masáž byla zahájena, pan Kulíšek jenom dělá, že neví

Mgr. Kulíšek
- myslím si, že na tom není nic špatného, jestli někdo vyjadřuje svůj názor k těmto materiálům 
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- já vás uklidním, můj syn je mrtvý, nemá v tom prsty, jestli tady na toto narážíte a myslím si, že 
byste toho už mohli nechat

Ing. Dostal
- chtěl jsem se pana předkladatele zeptat a ujistit – poslední věta v důvodové zprávě zní 

„Obsahem jednání bude připomínkování, případně odsouhlasení…“, takže to mám chápat, že 
odsouhlasení není odsouhlasení jako že ano, spalovna bude tam nebo onde, ale je to 
odsouhlasení toho materiálu jako celku, který potom bude předán k diskusi zastupitelům 
různých měst

- samozřejmě o žádné takové aktivitě nevím, která teďka byla předložena, ale jsem rád, že 
konečně začíná vznikat i nějaký jiný názor než ten, který zatím propagandisticky je tady tlačen 
z jedné strany, využívá se maminek s malými dětmi, lékařských komor a já nevím, čeho všeho 
ostatního, ale aby se seriozně o tom jednalo bez emocí a bez tlačení jedné skupiny proti druhé, 
takže jsem rád, že to existuje a cítím z toho, že jistá část zastupitelstva začíná mít obavy, že 
někdo tady začíná mít jiný názor a řekne ho pořádně nahlas

Mgr. Kulíšek
- je to pouze schvalování formálních záležitostí této koncepce nebo studie, nebudeme určitě 

schvalovat výsledky té studie

p. Zácha, DiS.
- děkuji za ten materiál, určitě si ho prostuduji, teď tu mám otevřené stránky mladých 

konzervativců, nemůžu to najít, ale určitě to tady někde bude, ale jak nám tady pan Šlechta dal 
ten úvodní list tak ano jsou tam mladí konzervativci, ale také je tam Ministerstvo životního 
prostředí, což je asi poctivé říct, protože vždycky jsme tady deklarovali – kraj zadal nějakou 
studii, ta studie proč nespatřila světlo světa na konci prázdnin, to se můžeme jen domnívat, teď 
je, podle toho, co říká pan Kulíšek je nějaký řídící výbor, který je složen nejen ze zástupců kraje, 
ale i obcí

- když jsme čekali do dneška, tak nás těch 14 dní nebo 3 týdny už nepoto…ať ta studie je tady 
předložena, ať ji odprezentuje kraj, ať je to Ing. Ochmanová nebo nový pan náměstek a pak se o 
tom pojďme konstruktivně bavit

- je tady ve hře referendum, o kterém jsme se bavili, ale až na základě té studie, která řekne jestli 
Přerov nebo ne

- myslím si, že některé věci jsme si mohli odpustit

občan – p. Kohout
- já se docela upřímně bavím, mě ta diskuse fakt unáší, má jeden zajímavý aspekt, já kromě 

Společně pro Přerov, které jasně definovalo svůj postoj ke spalovně, tady vidím akorát u 
ostatních politických stran kličkování zajíců a brokovnici má obyvatelstvo

- já jsem pan Dostal, když už kritizujete jinou politickou stranu nebo uskupení váš názor o tom 
jestli chcete spalovnu či nikoliv jsem ještě nezaznamenal, ani v podstatě nikoho jiného, ani u 
jiných politických reprezentací formule o tom, že rozhodne jakási studie, buď chci a nebo nechci

- politický aparát by snad měl rozhodnout o tom, jakým směrem půjdeme a ne se obložit stohy 
papírů a pak v nich číst a pochopit, že to stejně nechápeme a pak se nějak rozhodnout

- řekněte naprosto jasné stanovisko lidem, kam jdete, co chcete, co prosazujete a nemusí tady 
vznikat takové tahanice a obviňování jedné skupiny, která jasně definovala svůj názor

primátor Ing. Lajtoch
- pan Dostal, si myslím, velice seriozně řekl, ať počkáme, až budou odborné studie, až budeme 

vědět veškeré informace
- a kdybychom vám cokoliv předložili, respektive Olomoucký kraj, protože to je záležitost 

Olomouckého kraje, tak stejně by jste to zpochybňovali, takže počkejme si na studii, na další 
výsledky. Je usnesení, které máme z letošního roku, tak tam máme v případě, že kdyby se to 
týkalo Přerova, jak mi bylo uloženo, abych vyhlásil referendum, nehovořte za ostatní
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- p. Dostal, si myslím, že velice pregnantně řekl svůj názor, budeme se tu handrkovat jestli mladí 
konzervativci nebo staří konzervativci šíří tady nějaký leták, počkejme si na ty materiály a 
potom o nich diskutujme

Ing. Dostal
- pane Kohout ono je přísloví – dvakrát měř a jednou řež, já si opravdu počkám na ty studie, já už 

na to svůj názor mám
- vím, že i zastupitelé za KSČM zpracovávají svou studii, pokud mi poskytnou nahlédnout i do ní, 

udělám si na to svůj názor, ale nebudu jako vy, co řeknou spalovna škodí, spalovnu ne, já to vím 
teď dopředu bez studie

- všichni víme, že spalovna musí někde v kraji být, na tom se shodly všechny relevantní strany, 
které nastupovaly nebo nastupují teď do zastupitelstva Olomouckého kraje

- řešit to tím, že řekneme spalovnu ano, ale vozme to do Brna, se mi nezdá seriozní vůči občanům 
celého Olomouckého kraje, takže já si počkám na studii a můj názor se samozřejmě dozvíte 
v pravý čas, až se o něm bude hlasovat

RSDr. Nekl
- o tomto problému se tady hovořilo již několikrát na základě určitých vizí 
- třeba já jsem své stanovisko vyjádřil, protože znám nebo jsem se seznámil s technologiemi a 

některými provozy v Evropě
- teď se projevilo u p.Kohouta něco zvláštního to,co zažíváme u některých poslanců v poslanecké 

sněmovně – politický orgán má říct, jak se postavíme – prosím vás, na základě čeho? Jaký 
politický orgán? Tady budeme rozhodovat jako zastupitelé a jako zastupitelé se budeme
rozhodovat na základě relevantních podkladů, které dostaneme a ne politický orgán rozhodne

- ono se sem tam stane, že politický orgán rozhodne a pak několik zdivočelých poslanců postaví 
vzhůru nohama poslaneckou sněmovnu

občan – p. Kohout
- ještě jednou to zformuluji – to není rozhodnutí i pro vás pane Nekl, to je pouze sdělit své 

stanovisko, nikdo neříká, že spalovna ne
- SpP říká, že nevidí jako optimální spalovnu v Přerově, svůj názor vyslovíte k tomuto faktu –

chceme spalovnu v Přerově či nikoliv? – velice jednoduché, já na tom nevidím nic 
komplikovaného a každý z nás to pocitově někam táhne

- rozhodnutí skutečně udělá zastupitelstvo až bude mít fakta, ale momentálně jenom kličkujeme a 
obviňujeme SpP, které už si stihlo nastudovat hromady podkladů a tvoří si svůj vlastní názor 
trošičku v předstihu

primátor Ing. Lajtoch
- takže nechte názor pana inženýra, který se vyjádřil velice fundovaně, nechte ho, on se rozmyslí 

až bude mít potřebné doklady, vy je asi nepotřebujete, vy je máte asi už nastudované, vy jste ten 
chytřejší

- já bych chtěl vědět, jak budete v Újezdci ukládat odpadky, když nechcete v Přerově žádné 
zařízení na likvidaci komunálního odpadu, nechcete prostě nic

- byl jsem s panem hejtmanem ve Würzburgu, v Německu, ptal jsem se, jakým způsobem se ta 
spalovna tam řešila, řešili ji v 80. letech, byli jsme se podívat jak ten kouř je nebezpečný, jak to 
ohrožuje naše životy – skoro jsem ho neviděl a myslím si, že ti Němci jsou velice opatrní a 
možná by bylo dobře, aby se lidé podívali, jak takové zařízení funguje spalovna, ZEVO, aby si 
pak mohli říct svůj názor

- nerad bych, aby se tady tvořili už pseudohisterie, co tady bude, jaká tady bude hrůza
- diskuse už tu proběhla s Olomouckým krajem,myslím si, že to byl takový první vstup a určitě se 

o tom bude diskutovat, je to záležitost dlouhodobá, nový pan náměstek to bude mít na starosti, 
tak budeme mít informace z první ruky

- nicméně jsem se informoval, Moravskoslezský kraj to řeší už asi 10 let, my jsme na začátku, 
takže to budou minimálně dvě volební období, než se tato záležitost dostane někde k realizaci, 
počkejme si na tu studii, co říkal p.náměstek a pak se o tom můžeme dál pobavit či diskutovat
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p. Laga
- mě nedělá problém, že bude spalovna v Přerově, pokud bude všechno splňovat, protože bych se 

k tomu nechtěl stavět jako někteří jedinci, jako p.Kohout, protože mě to připadá jako 
kdybychom se vrátili o 100 let zpátky a byl ten zemědělec, který říká, že po jeho nepovede 
silnice, proto tady uděláme zatáčku, pak tu nepojede vlak, protože mu to plaší koně a nakonec tu 
neuděláme letiště, protože mu to plaší krávy

- takže musím napřed znát, co chci a v jakém stavu to bude, pak se rozhodnu
- já osobně, pokud to bude všechno splňovat, tak klidně zvednu ruku pro to, aby spalovna byla 

v Přerově a nedělá mi to žádný problém

p. Zácha, DiS. – technická
- jak to říkal p. Šlechta, na konzervativcích jsem to nenašel, ale kdo to bude hledat, tak to najde 

na infozp.cz, takže na životním prostředí to určitě najdete
- nevím, na kolik je to úplně iniciativa mladých konzervativců, jestli to spíš není, že mladí 

konzervativci podporují životní prostředí, který s tím záměrem vyšel

občan – p. Mořkovský
- rád bych se zeptal p.zastupitelky Netopilové, proč je takový problém, pokud se v tom angažují 

mladí konzervativci a proč není problém, když se angažuje sdružení SpP?
- chápu, že se angažujete proti, ale nevidím důvod, proč by zastupitelstvo mělo řešit názor 

mladých konzervativců
- nejsem mladý konzervativec

Mgr. Netopilová
- mě to zajímá z toho důvodu, že ten materiál, tak jak jsem ho stačila proletět, vypadá hodně 

tendenční, prostě propaganda
- materiál je napsán jednoznačně ve prospěch spaloven, připadá mi velmi zajímavé, že mladí 

konzervativci a dovolím si opravit p.Záchu – ten projekt je mladých konzervativců podpořený 
Ministerstvem životního prostředí s tím, že MŽP a je to tam dole na každém tom listě, že 
neodpovídá za výsledek či za názory, které v tom projektu budou, nemusí souhlasit s tím, co je 
prezentováno v tom projektu

- mě to přijde jako jakýsi politický nátlak na studenty nevím kolika středních škol a přes ně 
samozřejmě na rodiče atd.

- beru to jako jednoznačnou propagandu, podle mě, něco takového nemá co dělat ve škole

Ing. Dostal – technická
- nelíbí se mi, že tady mluvíme o materiálu, který tady nikdo nemá k dispozici, prosím vás, 

ukončeme už tuto diskusi a hlasujme ať se posuneme dál
- naopak se mi líbí, že někdo vystoupí a řekne svůj názor a děkuji občanovi

Mgr. Kulíšek
- budu reagovat na p.Netopilovou – jestliže tady vystoupí občan, tuším se jmenoval Mořkovský, 

tak je to nehorázná propaganda, hrůze, co se děje na středních školách, jenom proto, že vysloví 
svůj názor

- když p. Netopilová, v rámci své tvrdé propagandy nějakého názoru sem přivede studenty 
gymnázia, tak to propaganda není

Hlasování: 28 pro, 1 se zdržel, 4 nehlasovali

627/14/10/2012 Návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2012, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2012, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

Diskuse:
Mgr. Grambličková
- mám vysloveně prosbu, jestli by ten materiál nemohl posečkat na prosincové zastupitelstvo, 

protože bych ještě chtěla doplnit ten materiál o jednu lokalitu a to je okolo obchodu Billa – tam 
je opravdu fiasko, zřejmě z toho titulu, že je tam ubytovna pro bezdomovce, kolem Billy u 
košíků neustále postávají, takové skupinky osob, kolem sebe prskají, plivají to pivo na všechny 
strany a jiné zvuky vydávají 

- jestli je možné materiál stáhnout a přidat tam obchod Billa, kdo tam chodí, tak denně tam stojí 
tyto skupinky

p. Passinger
- chtěl bych nejprve poděkovat, že ta OZV, kterou jsem nějakým způsobem inicioval, kterou 

velmi dobře zpracovali zaměstnanci magistrátu, tím jím ještě jednou děkuji, protože okolo 
našeho to přestalo, opravdu ta vyhláška

- já bych byl pro, abychom skutečně tuto vyhlášku schválili a pokud si pamatuji, tak mi v podstatě 
na každém zasedání můžeme přijít s dalším a dalším nápadem, takže když to začneme 
pomaličky oddalovat, tak na příštím zasedání si někdo vzpomene na další ulici atd. a myslím si, 
že by to bylo nekonečné

- jsem pro schválit tuto vyhlášku okamžitě a příště přece můžeme schválit dodatek

Mgr. Hrubá – vedoucí odd. právního
- já bych se vyjádřila k návrhu paní Grambličkové s tím, že samozřejmě je možné schválit tu 

vyhlášku v navrhovaném znění dnes s tím, že bude zákaz požívání alkoholických nápojů platit 
v té lokalitě Předmostí v podstatě ihned po nabytí účinnosti té vyhlášky, takže to bychom 
neoddalovali

- budu brát návrh p. Grambličkové jako podnět pro zpracování další novely OZV, což vlastně 
není problém a předem to zkonzultujeme s Ministerstvem vnitra

Mgr. Grambličková
- ta moje cesta je jednodušší, ale jestli se vám zdá toto principiálně jednodušší samozřejmě je mi 

to jedno, ale jsem ráda, že to vezmete teda v patrnost a běžte se tam podívat, to bude úplně 
nejlepší

Ing. Dostal
- děkuji za předložení tohoto materiálu a požádal bych vás o schválení, dnes tady můžeme 

vymyslet těch lokalit 5, ale tento můj návrh trvá asi 2 měsíce, takže ono to má nějaký čas než se 
to zpracuje, než se zpracují  podklady, mapy, než se to vyvěsí atd.

- můžeme dnes Předmostí a příště se mohou oslovit zastupitelé a doplníme např. půlku Přerova

Mgr. Puchalsý
- osobně se domnívám, že náš postup je spíše komický, směšný a neúčinný, protože mimo jiné, 

tak jak budeme vytěsňovat více z těch jistých vymezených lokalit, tak se budou stěhovat do 
jiných

- prosím pěkně zvažte znovu na magistrátu i v radě, zda by nestálo za to zakázat požívání 
alkoholických nápojů na území celého města s výjimkou předzahrádek a dalších vymezených 
lokalit
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- začněme se konečně chovat zásadně, protože to, co tady předvádíme, promiňte mi ten výraz, 
lidová tvořivost

- já přijdu za 14 dní s tímto, oni se objeví u Strhance, tak půjdu ke Strhanci – pijí u Strhance, já je 
tam vidím, jak tam dobíhám, takto věci opravdu nelze řešit, to je alibismus, to je pro mě 
nepřijatelné

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

628/14/10/2012 Schválení darovacích smluv

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem a 
Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem 
Schweitzerova 91, Olomouc, IČ 70885940, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je 
darování automatického bifázického defibrilátoru, model AED Plus, z vlastnictví dárce do 
vlastnictví obdarovaného.

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem a 
Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem 
Schweitzerova 91, Olomouc, IČ 70885940, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je 
darování přenosného oscilačního monitoru POKET B-75 pro speciální hašení a dodávku 
velkého množství vody, sériové č. monitoru 19072010501, s oscilační jednotkou a proudnicí 
turbo, z vlastnictví dárce do vlastnictví obdarovaného.

3. pověřuje primátora města podpisem darovacích smluv na automatický bifázický defibrilátor, 
model AED PLUS  a na přenosný oscilační monitor POKET B-75.Termín: 16. 11. 2012

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval

629/14/10/2012 Návrh na název ulice v Přerově, Přerov I-Město

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I –
Město, v katastrálním území Přerov p. č. 6900/634 názvem Letecká.

Diskuse:
Mgr. Puchalský
- po prostudování materiálu nabízel k dispozici 2 názvy – první jako protinávrh: Tunelářská a 

nebo K Tunelu

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského – ulice K Tunelu: 6 pro, 4 proti, 3 se zdrželi, 20 
nehlasovalo – NEPROŠLO

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského – ulice Tunelářská:  7 pro, 2 se zdrželi, 24 nehlasovalo 
– NEPROŠLO

Hlasování o předloženém návrhu: 27 pro, 6 nehlasovalo
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Mgr. Kulíšek – technická
- já jen proč jsem podpořil návrh p.Puchalského – podpořil jsem ho z toho důvodu, protože od 

člověka, který několik let zneužíval titulu JUDr., vystupoval za právníka, podepisoval se na 
tiskopisech, měl to na navštívenkách – mě toto nemůže urazit

630/14/11/2012 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami vznesenými na 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 10.12.2012

Diskuse:
občan - Ing. arch. Horký
- mám dotaz – na posledním jednání zastupitelstva bylo schváleno usnesení, že ZM ukládá radě 

řešit další rozvoj cyklodopravy na území města Přerova včetně naplnění funkce 
cyklokoordinátora – zajímá mě, zda se k tomu něco událo, neb jsem dosud v žádném 
zveřejněném jednání rady nenašel zmínku o cyklokoordinátorovi a zajímá mě taky, zda-li 
nezvažujete vystoupit z Uherskohradišťské charty pokud nejste s to, tuto funkci naplnit – to je 
první dotaz

- teď podnět – když jsem si četl Mladou frontu, tak jsem tam narazil na článek, že Šumperk 
zvažuje otevření pěší zóny pro cyklisty během celého dne, už dneska v Šumperku mají pěší zónu 
otevřenou pro cyklisty během nočních hodin podobně jako v Brně a mě by zajímalo, zda-li se o 
tomto uvažuje u nás, neb jsem někdy na jaře dával podnět na Odbor správy a komunálních 
služeb na to, právě umožnit průjezd cyklistům v pěší zóně, zobousměrnit pro cyklisty ulici 
Mostní, ul. Havlíčkova i za cenu zrušení několika parkovacích míst – odpovědí mi bylo, že tento 
podnět byl předán na odbor rozvoje a odsud nemám zatím žádné informace

- takže shrnu – jak je to s tím cyklokoordinátorem, zda-li se tomu už někdo věnoval, zda-li 
neuvažujete vystoupit z Uherskohradišťské charty a opatření po cyklisty – umožnění jízdy v pěší 
zóně a zobousměrnění některých ulic pro tuto formu dopravy

primátor Ing.Lajtoch
- o cyklokoordinátorovi psal velice pěkně, plamenně a nefundovaně p. Kohout
- p.tajemník má za úkol do konce listopadu připravit personální složení – není to tak, že by to byl 

jeden člověk
- myslel jsem to velice zodpovědně, že p.Puchalský je člověk, který by se toho ujal a myslel jsem, 

že jeho váhou zastupitele to mohl řešit
- nicméně máme zájem realizovat tuto funkci, není pravda, že by to měl být úředník, to si jenom 

vymyslel p.Kohout, zvažujeme, že by tuto činnost dělal úředník, ale samozřejmě nejen jako 
samostatnou náplň

- s tou dívenkou, kterou jste nám navrhli, p.Gala jednal, posléze jsme se s ní již nesetkali, protože 
ona taktéž neměla moc času, ale do konce listopadu bych chtěl mít nějaký názor, abychom ho 
předložili v prosinci do zastupitelstva

- další dotazy vám budou zodpovězeny písemně

p. Laga
- chtěl bych se zeptat, kdy se podaří v Henčlově prodat Obecní dům, protože mi to začíná připadat 

jako ta ulice nová Martinská – sice už bude 18 let, ale i ten dům se příští rok bude prodávat 
čtvrtý rok
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Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- prodej Obecního domu v Henčlově je složitý problém, protože k němu není dokumentace, je 

potřeba jej napřed zanést do Katastru nemovitostí a vypracovat pro to potřebné doklady, 
průběžně se na tom pracuje, ale ty jednání  k tomu jsou relativně komplikovaná, protože jsme se 
nejdříve snažili domluvit se SÚ na nějaké cestě, to nevyšlo, protože SÚ správně požaduje 
zjednodušenou dokumentaci, kterou musíme teda vyhotovit a není to otázka jednoho nebo dvou 
měsíců, ale pracujeme na tom

p. Laga
- samozřejmě to chci písemně, konkrétní termíny – když už to trvá 3 roky, trošku bychom se 

mohli stydět, když je to tak dlouho, protože prodat barák, který chátrá, za chvíli s tím začnou 
jenom problémy

primátor Ing.Lajtoch
- bohužel ta historie domu – musíte se také zamyslet, proč ten dům nebyl zapsán v katastru atd. 

atd.
- dnes byl za mnou občan, který chce 10 let koupit byt, kterému byl schválen jeho prodej podle 

Nařízení 1/97, ale my jsme se skoro 10 let domlouvali s bytovým družstvem a nemohli jsme to 
dořešit a mě je to už také trapné – určitě to nedělají úředníci, že by to nechtěli prodat, ale asi je 
v tom problém

- já bych doporučil, aby vám byla dána písemná odpověď s jasnými termíny

Mgr. Grambličková
- chtěla bych pozvat zastupitele případně i úředníky ke krátké procházce k zemědělské škole na 

naši novou cyklostezku, myslím si, že tady splňujeme podmínky do Guinessovy knihy rekordů, 
protože zhruba na necelých 50-ti metrech máme 9 značek – opravdu to stojí za vidění

- tady se prostě vytrácí zdravý selský rozum – je to jako dětské dopravní hřiště
- snad ještě tam naproti jak je vchod do Michalova je tam značka zákaz vjezdu, což je v pořádku, 

ale opačným směrem je značka dej přednost v jízdě, stojí to za zamyšlení
- nežádám odpověď, vím, že za to nikdo nenese odpovědnost, že je to čistá byrokracie

Ing. Dostal
- chtěl bych požádat, aby náměstci, kteří to mají v gesci, znovu otevřeli jednání s Olomouckým 

krajem v otázce financování pohotovostní služby lékáren a ještě jsme tady měli jeden bod –
hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, který sídlí u nás, kde jsme také zakupovali věci 
z našich finančních prostředků

- závěrem jsem chtěl ještě poblahopřát nově zvoleným zastupitelům do Olomouckého kraje, 
věřím, že nás jako město nebo náš region budou dobře reprezentovat a přejeme jim hodně síly a 
trpělivosti a nervů do plnění svých úkolů

primátor Ing.Lajtoch
- Hasičský záchranný sbor pro Olomoucký kraj nemá vztah k Olomouckému kraji, je to 

samostatná organizace a mohu vám říct, že po Olomouckém kraji požaduje podstatně více 
finančních prostředků než po městě, je to zhruba v řádech milionů 

- pokud vím, tak v letošním roce chtěli po Olomouckém kraji 5 milionů Kč
- krátí se finanční prostředky pro hasičské záchranné sbory, ale vadí mi, že se to týká hasičů –

krátí se jim platy a na straně druhé dostávám sms-ky o věcech, které se dějí ve městě Přerově, 
když je někde nějaká srážka nebo když potřebují např. v Kojetínské ul. snést nějakého 
nemocného člověka, který má více jak 150 kg, tak to dělají hasiči

- osobně si myslím, že i ta zařízení, která jsme koupili, jsou pro naše občany

Mgr. Netopilová
- vrátila bych se k pracovní skupině kolem železničních zastávek – mě trochu mrzí, že p.Dostal, 

když doplňoval, tak neřekl, že je to dílem celé pracovní skupiny nikoliv jeho, trošku mě to přišlo 
od něho špatné
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- ráda bych apelovala na p.náměstka Hluzína, který má na starosti školství – je všeobecně známé, 
že na základních školách nejenom, že nejsou peníze na opravy a na provoz obecně, ale že 
dokonce si učitelé musí nosit papíry na kopírování třeba testů apod., respektive nechat si to platit 
od dětí, na jedné škole zase byli pro změnu popotahováni ti učitelé, že chtějí peníze na papíry, 
takže to platí ze svého, nosí si svůj toaletní papír, nosí si své mýdlo, děti taktéž

- domnívám se, že ve 21. století je to docela hrozné a že by město a tím tedy apeluji na p. 
náměstka Hluzína, aby se opravdu snažil najít nějaké peníze v rozpočtu na tyto záležitosti

- podle mě je to opravdu ostudné
- poslední věc, kterou jsem chtěla ještě říct směřuje k p.Kulíškovi, doufám, že ho nenaštvu, nechci 

ho naštvat, jenom se ohrazuji vůči tomu, jak na mě naposledy reagoval – za prvé – já sem 
netahám žádné studenty, pokud tu někdy nějací byli, tak tu byli ze své vlastní vůle bez nějakých 
mých doporučení apod.- to nepřipadá vůbec v úvahu a vůbec ta silná slova, která používal 
p.Kulíšek vůči mě, to už je opravdu na pováženou, dala jsem mu k dispozici materiál, o kterém 
jsem mluvila, který považuji za silně propagandistický, má ho jako doklad tzn. já mluvím o 
něčem konkrétním, ta odveta myslím, že nebyla férová a potěšilo by mě, kdyby p. Kulíšek teď 
na mě nereagoval, vstoupl by u mě opravdu v ceně

Mgr. Puchalský
- požadoval bych, kdyby v bodu 2 na jednání zastupitelstva kromě informací o činnosti rady 

města a informací z výborů, aby členové rady a zejména uvolnění zastupitelé nám sdělovali 
informace s kým, o čem jednají a co dohodli

- několik materiálů, které dnes byly  dispozici obsahují informace o tom, že p.primátor jedná a 
výsledkem toho je materiál, který jde do rady a my o tom nevíme

- dostal jsem velice zásadní informaci o tom, že p. Kulíšek jedná v Ostravě na Dalkii – chci se ho 
zeptat zda jedná o prodeji Tepla Přerov nebo o výstavbě spalovny v Přerově nebo jaký je účel 
jeho návštěvy

- při vstupu nebo výstupu do Michalova visí provozní řád, který obsahuje několik zákazových 
věcí, jízda na kole, psi bez vodítka a další – zákazy nejsou dodržovány, ptám se, kdo to 
kontroluje, jak často, jak to vyhodnocuje, zda by nestálo za to zvýšit intenzitu kontrol a nebo 
změnit provozní řád

- nevím, která firma vyváží vybagrovaný štěrk z bagráku pod loděnicí, velmi často znečišťuje 
komunikaci Bezručovu, kontroluje někdo znečišťování, mají tam stanovený nějaký režim – jsou 
to provozní věci, které magistrát neřeší, jsem tam 2x denně a nikdy jsem tam městskou policii či 
jiný represivní výkonný orgán neviděl

primátor Ing.Lajtoch
- zrovna jsem tam byl včera a viděl jsem tam městskou policii, možná vy běháte lesem a oni jeli 

autem po cestě, ale nechci to zlehčovat, určitě se na tyto věci zaměříme
- co se týká Michalova – je pravdou, že to mají ve správě technické služby, pokud se k tomu 

vyjádří oba jednatelé – mohou hned nebo písemná informace

Mgr. Teriaki – ředitel Městské policie
- MP má určitý počet strážníků, bohužel se nenavyšuje, v podstatě povinnosti na město od státu 

jenom na obce, ale bohužel i na městské strážníky, těch úkolů máme mnoho, mám vyčleněné
preventisty, kteří zrovna když nejsou ve škole opravdu se mají zaměřit na městský park 
Michalov, párkrát jsem je kontroloval, byli tam

- bohužel nelze zajistit, aby strážníci byli všude dle představ jednotlivých občanů
- budeme reagovat i na tento podnět, opět to tam zesílíme
- řešíme to, že tam cyklisti nemají jezdit, osobně jsem tam byl také několikrát ve výkonu, myslím, 

že jste mě tam 2x p.Puchalský potkal, chytil jsem tam také paní se psem
- snažíme se, ale v rámci personálních možností

Mgr. Kulíšek
- p. Puchalský zase něco podsouvá něco, co není pravda, něco, co se domnívá
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- samozřejmě se nejedná o prodej Tepla, což je samozřejmě nesmysl, na Dalkii jsem jednal pro to, 
protože jsme s Dalkií v obchodním styku, jsem předsedou představenstva Tepla a projednávali 
jsme plnění a přípravu nové smlouvy s Dalkií mezi Teplem Přerov a Dalkií

p. Zácha, DiS.
- štěrk je ve vlastnictví Povodí Moravy a Povodí Moravy zajišťuje jeho odvoz, my se na to jako 

správce té komunikace podíváme a zaměříme se na to a zkontrolujeme
- k tomu parku Michalovu – apelujeme na městskou policii, aby pokud možno zvýšila intenzitu 

těch kontrol, pokud tady padne návrh změny provozního řádu, pustíme tam na volno psy a kola, 
je to na rozhodnutí zastupitelstva

- já bych se držel stávajícího provozního řádu a poprosil bych městskou policii v rámci možností 
o zpřísnění těch kontrol

Ing. Dostal
- musím reagovat na p. Netopilovou – předkladatelem materiálu byl p. Puchalský nikoliv pracovní 

skupina
- pracovní skupina nebyla oslovena tímto memorandem nebo zpracováním tohoto memoranda, já 

jsem se o tom dozvěděl až posléze z médií, když se mě na to ptali telefonicky
- myslím si, že jsem výslovně vyzdvihl práci této skupiny, že má za sebou důležité kroky, které 

provedla a pokud vím, vy už nechcete mít s práci této pracovní skupiny nic společného a shledal 
jsem tímto, kdyby jste mě oslovili, tak samozřejmě vám tento bod nadiktuji, protože jsem o tom 
materiálu nevěděl, tak jsem ho operativně doplnil na jednání zastupitelstva

- jsem rád, že se doplnil a že jsme ho v tomto znění odsouhlasili

p. Laga
- musím se vyjádřit k dnešnímu jednání, protože jsem byl zklamán, když jsme projednávali bod 

5.1 – bylo to 4OK inovace, když jste, pane primátore, vyzval paní právničku, aby pomohla 
naformulovat usnesení a její vyjádření bylo takové, že jsem naprosto přesvědčen, že 
podporovala jenom koalici a nepomohla opozici to zformulovat, protože tam byl velice 
jednoduchý výraz a její formulace, která byla naprosto nesmyslná k tomu, co tady p.Netopilová 
předkládala

- nemělo by se to opakovat, protože právní oddělení je tady pro zastupitelstvo a ne pro skupinu 
koalice

primátor Ing.Lajtoch
- já to tak nevidím, myslím si, že p. Hrubá reagovala, protože Mgr. Netopilová nevěděla, co chce 

a nevěděla, co by chtěla odhlasovat a až v závěru požádala paní Mgr. Hrubou a ona jí 
doporučila, co by tam mělo být, myslím si, že kdyby byla připravena, mohla to projednat s Mgr. 
Hrubou a ta by jí to určitě velice ochotně naformulovala případně i napsala

- nemyslím si, že je tady rozdíl mezi koaličním zastupitelem a protikoaličním a řešit něco při 
projednání operativně není vždy dobré

- myslím si, že Mgr. Hrubá vždy velice pregnantně navrhne návrh na usnesení v souladu se 
zákonem o obcích

p. Zácha, DiS.
- na dnešní jednání jsem zde měl nachystanou prezentaci, ale ona je poměrně dlouhá, takže já s ní 

nebudu zdržovat
- v letošním roce jsme udělali několik dětských hřišť, to poslední, které jsme letos udělali je ve 

vnitrobloku ulice Vaňkova – jak vidíte na tom obrázku, to je jediný obrázek, který jsem z toho 
vypíchl – je to částečný průlom, protože jsou zde nainstalovány posilovací stroje pro seniory, tak 
jak na zastupitelstvu už bylo požadováno, ten projekt byl hotov, my jsme měli rozpočtováno 5 
mil.Kč, hřiště se udělalo za 2 400 tis.Kč zaokrouhleně – to hřiště se rodilo skutečně těžce, 
protože když tam najeli do toho vnitrobloku, který byl značně zdevastován, stavební stroje a náš 
stavební dozor si tam užil své, protože ta lokalita je obydlená jak mladší, tak i starší generací, 
často jsme tam museli řešit střed se spoluobčany, hodně vysvětlovat – povedlo se, dneska je to, 
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alespoň podle těch ohlasů, vítáno,jak mateřské školky, tak matky s dětmi, nakonec i ti senioři, 
vyšli jsme jim tam v mnohém vstříc, jsem rád, že ten požadavek, který před rokem na magistrát 
přišel – zbudujte tam v tom vnitrobloku hřiště, je to tam vymydlené

- všichni z nás, apelujme, prosím, na ty neslušné chlíváky, pubescenty, když je tam uvidíme, 
zavolejme městskou policii, řešme to a nenechme si ničit svůj majetek

Ing. Dostal - technická
- mě teda zlobí to osočování, že někdo nechce někomu poradit např. teď konkrétně byla

jmenována Mgr. Hrubá
- já jsem třeba svůj konkrétní doplňující návrh konzultoval jak s odborem rozvoje, tak i s odborem 

právním – i slovíčko deklarace, memorandum i s panem předkladatelem jestli je tam vhodné to 
nebo ono a byl jsem na to připravený tak, aby se to dalo schválit bez nějakých úprav

- takže jak říkal kolega zastupitel Rašťák, kdokoliv má připomínky, má na to 10 dní, může je 
poslat, konzultovat a pak ať předloží návrh, který má hlavu a patu

p. Hlavinka – technická
- chtěl bych reagovat na p. Lagu – prosím vás, máme před sebou jednací řád zastupitelstva v čl.6 

Příprava usnesení v bodě 3 je zcela jasně řečeno „návrhy na usnesení, která vyplynou až ze 
zasedání formuluje předsedající nebo na jeho vyzvání předkladatel

- z tohoto hlediska považuji to osočení Mgr. Hrubé za …, no nebudu používat hrubých slov
občan – Ing. arch.Horký
- chtěl jsem se vrátit k dotazu na otevřenou pěší zónu pro cyklisty a úpravu těch jednosměrek na 

cyklistické obousměrky – zda mi bude odpovězeno písemně nebo jestli bude odpovězeno tady

primátor Ing. Lajtoch
- bude vám odpovězeno písemně

občan – p. Střelec
- jsem předseda osadního výboru m.č. Čekyně
- chtěl bych se zeptat ředitele městské policie jestli bude nahrazen strážník MP p. Sekanina 

v místní části, protože vždycky, když se dozvídám ve výpočtu nákladů, které jdou na místní 
části, tak tam vidím městskou policii nebo nějakou částku, která je určena pro MP, protože my 
jsme jedna z místních částí, která ji má ve svém rozpočtu hypotetickém – zahrnuto náklady na 
MP, p. Sekanina tam již delší dobu není, takže se ptám, jestli toto bylo zrušeno a nebo na jeho 
místo přijde nějaký jiný strážník MP, protože i ty místní části, nejenom park Michalov mají své 
problémy, protože opravdu třeba u nás ti výrostci, co tam dělají s čekárnami apod.je také dosti 
hrozné, tak se ptám, jestli tam bude tento strážník nahrazen nebo jak se to bude řešit

Mgr. Teriaki – ředitel Městské policie
- p. Sekanina si způsobil úraz končetiny, takže byl teď dlouhodoběji nemocen, nemohl vykonávat 

službu okrskáře, ale nic to nemění na tom, že v případě potřeby by tam jezdila městská policie 
popřípadě na zavolání, takže on už by se měl teď vracet

- co se týká nákladů a podobných věcí, o tom já nic nevím

občan – p. Šprnda
- obrátil bych pozornost na stav městských chodníků – v současné roční době, kdy ty chodníky 

jsou plné vody, listí, tak tělesně postižení chodící o francouzských holích raději zůstávají doma, 
protože ty vyklavé malé kachličky a nebo vystouplé, oni nejsou vidět –není to zřejmě nová 
připomínka, myslím např. zastávku u Mekoty, dále Želatovskou ulici

Ing. Koněvalík – ředitel TSMPr. s.r.o.
- myslím si, že na zastávku u Mekoty je zpracovaná projektová dokumentace, ta se jedná o opravu 

té zastávky, mám takové tušení, že je to na odboru majetku
- pokud je tam uvolněná nějaká dlaždice, podíváme se na to a tento týden to opravíme i chodník 

na Želatovské
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Mgr. Netopilová
- obrátili se na mě lidé, kteří bydlí na Přerovance a tam jsou kočky, které jsou bezprizorní, je jich 

snad 16, ti lidé se o ně starají , většinou jde o seniory
- jde o to, jestli by město bylo schopno nechat tyto kočky vykastrovat, kdyby se na to daly použít 

finanční prostředky, které dostalo město jako dar pro útulek např. a je tady taková věc, jedna 
z obyvatelek paní M.se už domlouvala s veterinářem Kopřivou – není to příbuzný mladého 
konzervativce, veterinář Kopřiva je ochotný provést tu kastraci za polovinu běžné taxi, záleží na 
ochotě města, nevím, pod koho to spadá, mluvila jsem o tom už i s p. Koněvalíkem

Hlasování: 33 pro

12. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 5. listopadu 2012            
v 18.00 hodin.

V Přerově dne 14. 11. 2012

               Ing. Jiří Lajtoch
                      primátor města Přerova

          Mgr. Dušan Hluzín
náměstek primátora města Přerova

    Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
člen Zastupitelstva města Přerova




