
Z Á P I S

ze 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 4. února 2013

P O Ř A D:

1. Zahájení

1.1.1   Volba člena Rady města Přerova

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 15. zasedání Zastupitelstva, informace                    
z výborů

3. Majetkoprávní záležitosti

4. Finanční záležitosti

5. Rozvojové záležitosti

6. Veřejné zakázky

7. Školské záležitosti

8. Sociální záležitosti

9. Zařízení na energetické využití odpadu (17,00 hodin)

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. Michal Špalek

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

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

Omluveni jsou:  Mgr. Monika Frídlová, MBA, Ing. Michal Špalek

Na zasedání se dostavili později: Mgr. Zdeněk Schenk, Ing. Ivan Machát

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.

Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města byli navržení:
Bc. Václav Zatloukal a Mgr. Lenka Ticháčková

Hlasování o ověřovatelích: 31 pro 

Písemné pozvání na dnešní 16. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 
bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 14. ledna 2013, 
pod evidenčním číslem 17/2013. Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením      
§ 91 a § 93 zákona o obcích.

Má, prosím, někdo pozměňující nebo doplňující návrh k programu dnešního 16. zasedání 
Zastupitelstva města? 

Mgr. Puchalský – technická
- stručná otázka – pane primátore, kdo odpovídá za komplexní přípravu jednání zastupitelstva ve 

smyslu zákona a jednacího řádu?
- Rada odpovídá nebo připravuje své návrhy, dočetl jsem se, že za přípravu zodpovídá 

předsedající, což je paradoxní, což nevím vůbec, kdo je, jak může předsedající zodpovídat za 
přípravu, když nevíme, kdo bude předsedat, protože to, co se děje s materiály pro jednání 
zastupitelstva, kdy téměř třetinu dostáváme na stůl, důležité materiály ještě dnes dopoledne, 
přitom p. Passinger se na posledním jednání vyhradil, vy jste přislíbil v odpovědi, že uděláte 
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všechno pro to, aby se to nedělo a ono se to děje, tak myslím si, že příprava jednání zastupitelstva 
je pak logickou příčinou toho, jak zastupitelstvo probíhá

Ing. Lajtoch
- myslím si, že to není třetina, byly tam věci, které přišly v závěru měsíce ledna a protože jsme je 

chtěli projednat, tak jsme je předložili – opravdu to byly věci akutní – k referendu Zeva nebo 
odstoupení pana Rašťáka

- myslím si, že nemáte pravdu a zbytečně situaci dramatizujete

Mgr. Puchalský
- vy jste slíbil, v odpovědi na p. Passingera, že uděláte všechno pro to, aby se to nedělo a děje se 

to, já mám dojem, že tím, že vykonáváte funkci senátora, jsou to vaše materiály, nestíháte 
odpovědně připravit materiály pro zastupitelstvo

Ing. Lajtoch
- to samozřejmě není pravda a já budu pokračovat dál
- Pokud tomu tak není, dovoluji si navrhnout doplnění programu dnešního zasedání o zařazení 

bodu 1.1.1 Volba člena Rady města Přerova

Mgr. Rašťák
- chtěl jsem k předcházejícímu vyjádření tady – jednak se to netýkalo programu, jak jsem pochopil 

nakonec a jednak jsme se vůbec nic nedozvěděli, jenom byl tady kdosi obviněn – někdo neznámý 
– nevím proč – byl obviněn, že to bylo všecko špatně připraveno a druhá věc, že se to netýkalo 
vůbec tohoto programu, protože jinak by následoval nějaký návrh a návrh žádný nebyl

Mgr. Puchalský – technická
- osobně se domnívám, že to souvisí se zahájením a jednáním zastupitelstva komplexně a myslím 

si, že p. Rašťák se v těchto věcech neorientuje 

Ing. Lajtoch
- já jsem tedy navrhl doplnění programu o bod 1.1.1 Volbu člena Rady města

Hlasování o doplněném programu: 27 pro, 1 proti, 3 nehlasovali

671/16/1/2013 Zahájení, schválení programu 16. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje doplněný program 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 4. února 
2013,

2. schvaluje Bc. Václava Zatloukala a Mgr. Lenku Ticháčkovou za ověřovatele 16. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

„Vážené dámy, vážení pánové, dnešní zasedání Zastupitelstva bude jako předsedající v bodech 
programu 2) až 4) řídit náměstek primátora Mgr. Kulíšek. Ve druhé polovině zasedání, počínaje 
bodem  5) Rozvojové záležitosti, se řízení zasedání ujmu opět já.
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1.1.1  VOLBA ČLENA RADY MĚSTA PŘEROVA

Vážené dámy a pánové, vážení hosté, 

dne 29. ledna 2013 mi byl doručen dopis pana Mgr. Radovana Rašťáka,  neuvolněného člena Rady 
města Přerova s informací, že se ke dni 4. února 2013 vzdává svého členství v Radě města 
Přerova.Rada města Přerova na svém 55. zasedání, konaném dne 29. ledna 2013 projednala tuto 
záležitost. Rada svým usnesením č. 2224/55/9/2013 vzala na vědomí vzdání se funkce neuvolněného 
člena Rady města Přerova pana Mgr. Radovana Rašťáka a uložila mi připravit na nejbližší jednání 
Zastupitelstva města Přerova předlohu pro volbu nového člena Rady města Přerova. 

Předlohu, včetně návrhu na usnesení máte před sebou. Vzhledem k tomu, že celá rada byla volena 
aklamací, je navrhována i volba nového člena rady veřejným hlasováním. 

Mgr. Puchalský
- navrhuji, aby volba proběhla tajně a dávám protinávrh, aby na funkci člena rady byla volena Ing. 

Anna Pospíšilová

Mgr. Rašťák
- já bych chtěl říci, že po uvážení, po volbách do krajského zastupitelstva, vlastně kdy jsem byl 

druhé volební období zvolen do rady kraje, jsem zvážil situaci, navíc došlo ještě k jedné změně, 
že v rámci stranické hierarchie jsem byl zvolen předsedou okresního výkonného výboru, takže 
jsem celou situaci zvážil a rozhodl jsem se odstoupit z funkce člena Rady města Přerova a 
doporučuji, abyste, kolegové, do této funkce zvolili Přemka Dvorského

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalskáho – tajná volba: 11 pro, 11 proti, 7 se zdrželo, 2 
nehlasovali - NEPROŠLO

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalskáho – členka RM – Ing. Pospíšilová: 10 pro, 8 proti, 10 se 
zdrželo, 3 nehlasovali – NEPROŠLO

Hlasování o předloženém návrhu: 20 pro, 5 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval

672/16/1/2013 Volba člena Rady města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí vzdání se funkce neuvolněného člena Rady města Přerova pana                
Mgr. Radovana Rašťáka, a to ke dni  4. února 2013,

2. volí veřejným hlasováním Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D., členem Rady města Přerova.

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 
INFORMACE Z KOMISÍ

673/16/2/2013 Zpráva z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, předseda Kontrolního výboru p. Petr Laga.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole dodržení podmínek při čerpání dotace poskytnuté 
společnosti Teplo Přerov a.s. na rok 2011

2. se neusneslo uložit zapracovat do všech stávající smluv, které má uzavřené statutární město 
Přerov se všemi organizacemi, které většinově vlastní, aby byla umožněna kontrolní činnost, 
prováděná kontrolním výborem města, v celém rozsahu činnosti těchto organizací, včetně 
plného přístupu k uzavřeným smlouvám a účetnictví

3. se neusneslo uložit nechat posoudit smlouvu o poskytnutí dotace s Teplo Přerov a.s. právním 
oddělením, tak aby byla zjednodušena. Např. do znění smlouvy zapracovat ty části stávajících 
dodatků, které se týkají způsobu použití úspory dotace nebo způsobu výpočtu dotace na 
jednotlivé roky.

Diskuse:
Ing. Čermák
- rád bych požádal p.předsedajícího, jestli by nám nebylo umožněno, abychom hlasovali o 

jednotlivých bodech samostatně

Ing. Pospíšilová
- k prvnímu bodu – já se totiž domnívám, že nemůžeme vzít na vědomí zápis o provedené 

kontrole, která v podstatě neskončila, protože Kontrolní výbor si sice zvolil úkol, zvolil řádně 
vedoucího skupiny p. Kohouta a řádně své členy, v průběhu kontroly samozřejmě probíhaly 
odpovědi mezi předsedou představenstva, ředitelem společnosti, když všechny materiály nebyly 
kontrolní skupině předloženy –nechápu vůbec proč, protože to nahrává naopak spekulacím, že se 
tam něco děje a má se co skrývat

- druhá věc je to, že p.Laga s p. Jandou podle toho zápisu kontrolu dokončili – to si myslím, že 
taky není v pořádku, protože p. Laga je členem dozorčí rady, takže v podstatě kontroloval to, kde 
je členem a samozřejmě p. Kohout nebyl nikdy Kontrolním výborem odvolán, jako vedoucí této 
kontrolní skupiny a naopak mu bylo znemožněno kontrolu dokončit, tzn., že první bod 
nemůžeme v podstatě ani hlasovat, protože kontrola z mého pohledu nebyla dokončena

Mgr. Grambličková – technická
- v bodě 2 a 3 ZM ukládá a není napsáno komu, předpokládám radě města – nevím, jak to je 

míněno kontrolním výborem a prosím, aby to bylo doplněno

občan – p. Kohout
- dnes ne jako občan, ale jako člen Kontrolního výboru a předseda komise, která kontrolovala
- já se jenom vyjádřím k té komunikaci – já si myslím, že komunikace mezi předsedou 

představenstva jako organizace, která je kontrolována Kontrolním výborem, tak ta komunikace je 
upravena zákony, my se nemůžeme těmto zákonům vymknout 

- já si myslím, že Kontrolní výbor dostal kompetenci ke kontrole tohoto subjektu a je to 
nezpochybnitelné

- v této souvislosti bych se chtěl p. Kulíška zeptat – v podstatě na základě jakých zákonů on si 
vyhradil právo nekomunikovat s členem KV, jako předseda představenstva – to by mě opravdu 
velmi zajímalo, protože jim byla komunikace se mnou odmítnuta, vyhradil si ji pouze přes 
předsedu KV p. Lagu, nemyslím si, že k tomu má jakoukoliv kompetenci

- potom, myslím si,že i v tomto kontextu i v odmítnutí pokračování kontroly, tzn. v odmítnutí 
předložení výběrových řízení, došlo k druhému překročení své kompetence – z jakého zákona?

- nebylo to vůbec odůvodněno, v té komunikaci to není, my jsme kontrolovali pouze nakládání 
s prostředky, které byly poskytnuty Teplu a.s. jako dotace
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- mě osobně se celý postup jeví jako diskriminace jedné opoziční strany, protože my jsme tam 
vpuštěni nebyli a bylo to uděláno přesně tím systémem, abych se já k těmto výsledkům nedostal

Mgr. Kulíšek
- velice jednoduchá odpověď pro p.Kohouta – nešlo o to, aby se k tomu nedostal on, 

představenstvo postupovalo přesně podle toho, jak bylo usnesení zastupitelstva, přesně tyto 
doklady byly předloženy a přesně podle usnesení zastupitelstva proběhla kontrola

- pokud byly nějaké další nároky a to bylo to, proč jsem komunikoval s předsedou KV, pokud byly 
nějaké nové požadavky, představenstvo se usneslo, že nebude čekat na další zastupitelstvo, že 
osloví předsedu KV a zároveň člena dozorčí rady, který má za úkol v podstatě kontrolovat tuto 
společnost a vyzve ho k tomu, aby požadované materiály, které nebyly předmětem usnesení 
zastupitelstva přišel překontrolovat, přišel, tak se stalo, překontroloval a je to v usnesení

- žádné tajnosti, nic jsme neskrývali, postupovali jsme přesně podle usnesení ZM, ne podle toho, 
jak si usmyslel v ten okamžik p. Kohout

p. Laga
- já tady zareaguji na některé věci – takže skutečně kontrola byla ukončena, protože KV ji 

odhlasoval jednohlasně, takže i p.Kohout pro něj hlasoval, že takto to bylo uzavřeno ta kontrola a 
co se týká toho, jestli jsem kontroloval nebo nekontroloval – ano, ale to jsem nekontroloval jako 
člen kontrolní skupiny, ale jako člen dozorčí rady a přibral jsem si jednoho člena kontrolní 
skupiny, který se mnou toto fyzicky zkontroloval, nebylo zjištěno pochybení, žádné 
z výběrových řízení ani na proudovou řeku, ani na úklid bazénu – vždy to bylo naprosto 
v pořádku bez sebemenšího pochybení

p. Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky
- v souvislosti s novou legislativou my teďka v současné době pracujeme na změně nebo-li 

dodatku ke smlouvě Teplo, jenom, abyste věděli

Mgr. Puchalský
- trošičku situaci zobecním a vyjdu z jedné základní věci, která souvisí při mojí nepřímosti s tím, 

co projednáváme
- já jsem požadoval na příslušných funkcionářích Tepla Přerov, abych dostal plný text smlouvy 

mezi Dalkií a Teplem Přerov
- smlouva mi byla poskytnuta ovšem velmi fragmentárně a ty základní elementární věci, které by 

se měly týkat všech, tzn. i občanů – za kolik Teplo nakupuje a prodává – jsem nedostal a nedostal 
proto, že toto stanovisko nepochybně zaujalo i představenstvo Tepla Přerova

- ta situace je podobná – mě všechny procesy, které probíhají v Teple Přerov připadají naprosto 
jednoznačně netransparentní a budí zdání nejenom u mě, ale i veřejně, že se tam dějí věci, které 
nechceme sdělit a nemůžeme sdělit 

- kontrola proběhla tak nešťastným způsobem jenom proto, že vnitřní pravidla magistrátu neznají 
koordinovaný vnitřní předpis, který by stanovil, jaké budou kompetence jednotlivých kontrolních 
orgánů, jaké budou hranice, v jaké koordinaci je bude např. příslušný orgán projednávat – mám 
na mysli dozorčí radu, KV, Finanční výbor a další orgány magistrátu – takový předpis není a je to 
logicky důsledek toho, co se stalo, že není

- další věc – já když jsem požádal o obchodní smlouvu mezi Teplem a Dalkií, tak mimo jiné, mi 
bylo sděleno, že nemohu dostat informace jenom proto, že to,co je začerněno je obchodní 
tajemství – to je pochopitelně v rozporu s obchodním zákoníkem § 17, protože ten zcela jasně 
říká, co je obchodní tajemství, že v žádném případě to není cena

- navíc celá smlouva, tak jak jsem ji měl možnost prostudovat nepochybně vykazuje nepřímé 
znaky kartelové dohody o ceně na trhu, což by dozorčí rada a orgán Tepla neměl vůbec strpět a 
za další členové představenstva jsou nepochybně ve střetu zájmů při projednávání těchto věcí a 
tento stav je naprosto nežádoucí 

- rada, plnící funkci valné hromady, by tyto věci měla naprosto transparentně vyřešit a ukončit 
stav, který vede k pochybnostem 
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Mgr. Kulíšek
- mě se líbí pane zastupiteli, jak tady zcela záměrně říkáte věci, kterým sám nevěříte
- dobře víte, že jsem to prokonzultoval i s právníkem, dokonce se kterým komunikujete, 

s právníkem Teple a my jsme oslovili společnost Dalkii, že tuto smlouvu vám předložíme a oni 
jako obchodní partner nesouhlasili s některými pasážemi, byly pouze dvě v té smlouvě a ty jsme 
tedy začernili a smlouvu vám předali

- dobře také víte, že cena tepla je známá, je zveřejněná, dokonce v Přerovsku byla zveřejněná cena 
za kolik se teplo nakupuje a prodává, takže nevím, proč zde říkáte věci, matete lidi, občany a 
v podstatě to děláte zcela záměrně a svévolně

- kompetence KV jsou jasně dané, protože je jednací řád KV, co je na tyto kompetence dané 
jednacím řádem, schvaluje zastupitelstvo, to jsme učinili a takto KV zpřístupnili všemi podklady 
a doklady v akciové společnosti Teplo

Mgr. Netopilová
- mám takovou poznámku – jednak vidím, že jakýsi permanentní pocit absurdity nás bude dnes 

provázet od začátku jednání zastupitelstva
- velmi mě překvapilo, kromě jiného, co zde bylo řečeno p.Kohoutem a p. Puchalským, i to, že 

předseda představenstva odmítá komunikovat s předsedou kontrolní skupiny – to mi přijde jako 
vztah šlechta versus plebs např. a jinak je tady zajímavý paradox, jestli se nemýlím, tak na 6. 
dubna vedení radnice chystá jakousi takovou, pro mě trochu pofiderní akci, kdy veškeré městské 
instituce mají být otevřené pro veřejnost, deklaruje se tady jakási otevřenost, všeho, co souvisí 
s magistrátem, s politikou města, občanům 

- na druhé straně, to, co je skutečně důležité a do čeho by měli občané vidět, tak to se zakrývá, a to 
není samozřejmě jenom společnost Teplo a.s. a činnosti s ní spojené, ale samozřejmě spousta 
dalších věcí 

Mgr. Puchalský
- p. Kulíšku, čemu já věřím, to je moje vnitřní věc, do toho nevstupujte, to se zesměšňujete 
- já ctím velmi německé přísloví: glauben und wissen , jestli víte, co to je: věřit a vědět – to je pro 

mě prvotní vstup do každé úvahy
- jediným kontrolním orgánem města Přerova, podle zákona o obcích, není KV, je i Finanční 

výbor, je i vnitřní orgán magistrátu, je i samozřejmě vnitřní auditor – ti všichni, by měli mít 
vymezené takové kompetence a pravomoci, ale já si myslím, že ten systém zákona vám 
jednoznačně uniká, aby nedocházelo k tomu, k čemu dochází, že vy budete tvrdit jako povinný 
subjekt, vy jste předseda představenstva, odpovídáte za obchodní vedení společnosti, že vstup 
těchto orgánů do společnosti, kterou ve střetu zájmu, jako místostarosta řídíte, do slova a do 
písmene, že budete opravdu zakazovat, znemožňovat

- dál uvedu příklad – já jsem se ptal na minulém zastupitelstvu, jak je to samozřejmě s tím 
soukromým sporem p.ředitele Klvače – vy jste mě odpověděl, nebudu to ani citovat – odpověděl 
jste mi něco o dehonestaci p. ředitele, dokonce i samozřejmě firmy Teplo a.s.,  jako právnická 
osoba nemůže být dehonestovaná, to je základní věc, dehonestace může být pouze v rámci 
občanského zákoníku soukromoprávní a když jsem si přečetl znovu ten článek, o žádné 
dehonestaci nebyla řeč, byl samozřejmě kritický, tak jako jsou kritická slova třeba vaše na moji 
adresu a nikdy bych si nedovolil vás žalovat, protože bych si připadal naprosto směšně, 

- teď jsem požádal dozorčí radu, aby se tím zabývala, vy mě odpovídáte, že usnesení bylo 
potvrzeno a dál se tím zabývat nebudete

- dozorčí rada mi odpoví, to je absurdní, že se k tomu vrátí 19.3. na schůzi, aby rozsudek byl znovu 
vámi projednán, protože cítí, že není v pořádku, aby obchodní záležitosti firmy, kterou řídíte jako 
předseda představenstva, bylo čerpání peněz pro soukromý spor občana z Horní Moštěnice – to 
už je opravdu nepřijatelné

Mgr. Kulíšek
- pane zastupiteli, jestli je to střet zájmů, necháme posoudit právníky
- vy tady velice emotivně přesvědčujete všechny, že je to střet zájmů, já si myslím, že není, 

oslovíme renomovanou právní kancelář 
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- co se týká kompetencí KV, FV a auditora – dobře víte, že ty kompetence jsou dané, jsou 
v jednacích řádech a oni je plní a co je nad rámec plnění těchto orgánů, znova zopakuji, už jsem 
to řekl jednou, schvaluje zastupitelstvo

- zastupitelstvo se rozhodlo provést nějakou kontrolu nad společností Teplo a ta byla provedena 
přesně v duchu usnesení zastupitelstva

- jestli tomu tak není, tak ať předseda KV řekne, že se mýlím, ale bylo tomu tak

občan – p.Kohout
- musím se vyhradit k některým výrokům – kontrola nebyla dokončena
- já nevím, kde jste vzal, že kontrola byla dokončena, byla přerušena a od té doby přerušení se 

v této kontrole nedělaly žádné úkony, krom těch úkonů, které byly provedeny p. Lagou a to 
z titulu jeho členství v dozorčí radě, nikoliv členstvím v KV, tzn., že KV nemohl dokončit 
kontrolu

- chtěl bych se znovu zeptat – když už mohl kontrolovat výběrová řízení s veřejnými prostředky, 
s veřejnými financemi, s dotací města p. Janda, proč ji nemohl zkontrolovat i p.Kohout –
vysvětlete mi to, já skutečně nerozumím

p. Laga
- bylo mojí záležitostí koho já si vezmu nebo koho si nevezmu na provedení kontroly – to za 1) a 

za 2) já jsem šel jako člen dozorčí rady si ověřit jestli tyto výběrové řízení byly naprosto 
v pořádku a ony byly a p. Jandu jsem si vzal, aby mě nikdo neosočoval, že jsem to kontroloval 
sám

Ing. Pospíšilová
- budu reagovat na p. Lagu – já si myslím, že v tom případě měl opět zasednout KV, měl 

v podstatě odebrat tento úkol p. Kohoutovi a pak tam mohl jít kdokoliv jiný

Mgr. Kulíšek
- my se pleteme v jedné věci, nebyl nic p.Kohoutovi odepřeno, p. Kohout chtěl něco nad rámec 

kontroly, která byla schválena zastupitelstvem, to je podstata věci, a ne to, že něco bylo 
p.Kohoutovi odepřeno – on tady zavádí nesmyslné věci

Hlasování o protinávrhu Ing .Čermáka – hlasovat o každém bodu zvlášť – bod 1: 26 pro, 4 proti, 
1 nehlasoval

Hlasování o bodu 2: 3 pro, 2 proti, 12 se zdrželo, 14 nehlasovalo - NEPROŠLO

Hlasování o bodu 3: 5 pro, 17 se zdrželo, 9 nehlasovalo - NEPROŠLO

674/16/2/2013 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních         
v roce 2012

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

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

Hlasování: 29 pro, 2 nehlasovali
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675/16/2/2013 Změna v personálním obsazen Kontrolního výboru

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odvolává s účinností ke 4. 2. 2013 z funkce člena Kontrolního výboru Ing. Michala 
Symerského,

2. volí s účinností od 5. 2. 2013 členem Kontrolního výboru paní Jarmilu Stejskalovou.

Diskuse:
Ing. Šlechta
- poté, co jsem měl možnost se seznámit s výroky p. Lagy, s ohledem na to, že plní funkci 

předsedy KV a zároveň vykonává funkce ve společnostech, které by měly být předmětem 
pravidelných kontrol, tak aby KV plnil svou funkci, navrhuji : odvolává s účinností s účinností ke 
4. 2. 2013 z funkce člena Kontrolního výboru nejen Ing. Michala Symerského, ale i p. Petra Lagu
z funkce předsedy Kontrolního výboru

Hlasování o protinávrhu Ing. Šlechty: 5 pro, 17 proti, 1 se zdržel, 8 nehlasovalo – NEPROŠLO

Hlasování o předloženém návrhu: 28 pro, 3 nehlasovali

676/16/2/2013 Informace o činnosti Rady města Přerova od 15. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Diskuse:
Mgr. Puchalský
- na minulém zastupitelstvu jsem měl několik dotazů, některé nebyly zodpovězeny a nejsou ani 

zodpovězeny v materiálu, který jsem dostal
- přehled majetku, který bude muset město vykoupit, veřejná prostranství atd. – odpověď – jedná 

s o pozemky uvedené v územním plánu, přehled takto dotčenému majetku bude postupně 
zpracováván a postupně projednáván v orgánech města…

- já chci písemnou odpověď: do kdy bude takový materiál předložen, ne, že bude postupně, to je 
naprosto nesystémové a nepřijatelné, s ohledem na četnost těch vkladových věcí v katastru a kdy 
bude projednán komplexně tento materiál v orgánech města 

- další podnět – tam jsem se dožadoval, jak je to se stavem objektu Škodova ulice a kompetencí 
Stavebního úřadu – zodpovězeno na místě bez písemné odpovědi – myslím, že jsem odpověď, 
jak plyne z obsahu, jsem nedostal, takže žádám písemnou odpověď

Hlasování: 26 pro, 5 nehlasovalo
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3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

677/16/3/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5381        
v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 5381, orná půda,  o výměře cca  427 m2,        
v k.ú. Přerov.

2. schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku  p.č. 5381, orná půda,  o výměře 1.456 m2,  
v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2013

Hlasování: 31 pro

678/16/3/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5466/12, 
p.č. 5466/55, p.č. 5466/56, vše v k.ú. Přerov. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – částí pozemků   p.č. 5466/12, orná půda,  o výměře  cca 1.117 
m2,  p.č. 5466/55, orná půda,  o výměře cca 470  m2, p.č. 5466/56, orná půda, o  výměře cca 
443 m2, vše v k.ú. Přerov.

2. schvaluje vzdání se předkupního práva  k pozemkům p.č. 5466/12, orná půda, o výměře   
5.582 m2,  p.č. 5466/55 orná půda,  o výměře 2.165 m2, p.č. 5466/56 orná půda,  o výměře 
2.049 m2, vše v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2013

Hlasování: 29 pro, 1 nehlasoval

679/16/3/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. st. 134, zast. 
plocha a nádvoří, a dům č.p. 137 na pozemku p.č. st. 134 v k.ú. 
Lověšice u Přerova.
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod  pozemku p.č. st. 134, zast. plocha nádvoří, o výměře 112 m2 a domu č.p. 137 příslušný k části 
obce Přerov III-Lověšice na pozemku p.č. st. 134, vše v k.ú. Lověšice u Přerova, do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

Hlasování: 28 pro, 2 nehlasovali

680/16/3/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věcí z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 33/11 v k.ú. 
Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – spoluvlastnického podílu o velikosti id 
½ k části pozemku p.č. 33/11, ostatní plocha, o výměře cca 45 m2 v k.ú. Předmostí.

Diskuse:
Mgr. Grambličková
- je to zřejmě nedořešený pozemek a možná, pokud to nechceme prodat, tak bychom mohli 

vstoupit do jednání a pokud je to veřejné prostranství tak dát návrh na odkoupení tohoto 
pozemku, protože pro vlastníky ideální ½  není nejideálnější vlastnictví, stejně tak pro město 
Přerov

p. Zácha, DiS.
- tam jsme vlastníci my a Úřad v zastupování státu ve věcech majetkových

Hlasování: 31 pro

681/16/3/2013 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– vyjmutí 5 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2089, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4010           
v k.ú. Přerov ze záměru prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.           
v platném znění do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vyjmutí 5 bytových jednotek v objektu k 
bydlení č.p. 2089, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4010 v k.ú. Přerov (Na 
Hrázi 30) ze záměru prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví 
stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění, kdy zájem nájemců o 
odkoupení bytových jednotek dosahuje výše 20 %.

Hlasování: 28 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval

682/16/3/2013 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod části pozemku                    
ve zjednodušené evidenci- původ evidence nemovitostí p.č.1013/10 o celkové výměře 86 m2, 



12

označené dle geometrického plánu č. 279-51/2011  jako pozemek p.č. 1013/15, o výměře 32 m2, k.ú. 
Dluhonice z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření 
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2013

Hlasování: 31 pro

683/16/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 5453/1 v k.ú. Přerov.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5453/1, ost. 
plocha, v k.ú. Přerov označené dle geometrického plánu  č. 5350-35/2011 jako pozemek p.č. 5453/10, 
ost. plocha, o výměře 5 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví A.K. za 
kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši  6000,- Kč, tj. 1200,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2013

Hlasování: 31 pro

684/16/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1037/1, ost. 
plocha, v k.ú. Přerov označené dle geometrického plánu č. 5632-102/2012 jako pozemek p.č. 1037/11, 
ost. plocha o výměře 81 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Tomáše Kadláčka, místem podnikání Velká dlážka 316/19, Přerov I-Město, za kupní cenu ve výši 81 
000,- Kč, tj. 1000,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2013

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel

685/16/3/2013 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -
převod částí pozemku p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 5300/1, 
ostatní plocha, v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5613-165/2012  části označené jako díl „c“    
o výměře 11 m2 a díl „d“ o výměře 5 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova               
do vlastnictví Ing. F.P.

Převod bude realizován tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 
Kupní smlouva bude uzavřena do 6 měsíců ode dne, kdy bude stavebník Ing. F.P. oprávněn užívat 
stavbu garáže v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a za podmínky, že 
součástí kupní smlouvy bude současně převod částí pozemku p.č. 5297/1 v k.ú. Přerov, označených v 
geometrickém plánu č. 5613-165/ 2012 jako díly "a" a "b", z vlastnictví vlastníka pozemku p.č. 5297/1 
v k.ú. Přerov do vlastnictví Ing. F.P. Kupní cena za převod částí pozemku p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov 
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bude odpovídat ceně v místě a čase obvyklé ke dni převodu pozemku a bude stanovena na základě 
znaleckého posudku. Budoucí kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a  
správní poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2013

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval

686/16/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 2603/2 v objektu k bydlení č.p. 
2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku na 
prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví na prodloužení termínu pro úhradu kupní 
ceny za úplatný převod bytové jednotky č. 2603/2 v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, 
č.p. 2603, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 
II/1, 2, 3, 4), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k 
bydlení ve výši 5155/173777 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 167.395,- Kč a 
spoluvlastnických podílů na zastavěném pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov ve výši 5155/173777 za 
cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 13.815,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované 
opravy v objektu k bydlení ve výši 60.365,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 241.575,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v 
platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do 
vlastnictví nájemkyně, paní J.R., z původního termínu do 28.12.2012 na nový termín do 15.2.2013.

1. VARIANTA  II.
neschvaluje uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví na prodloužení termínu pro úhradu kupní 
ceny za úplatný převod bytové jednotky č. 2603/2 v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, 
č.p. 2603, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 
II/1, 2, 3, 4), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k 
bydlení ve výši 5155/173777 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 167.395,- Kč a 
spoluvlastnických podílů na zastavěném pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov ve výši 5155/173777 za 
cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 13.815,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované 
opravy v objektu k bydlení ve výši 60.365,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 241.575,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v 
platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, 
do vlastnictví nájemkyně, paní J.R., z původního termínu do 28.12.2012 na nový termín do 15.2.2013.

2. VARIANTA  II.
schvaluje odstoupení Statutárního města Přerova od smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 
2603/2 v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném k části obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/1, 2, 3, 4), včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 5155/173777 za 
cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 167.395,- Kč a spoluvlastnických podílů na zastavěném 
pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov ve výši 5155/173777 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 
13.815,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 60.365,-
Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve 
výši 241.575,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu 
Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví nájemkyně, paní J. R., z důvodu 
neuhrazení kupní ceny ve výši 241.575,- Kč v termínu do 28.12.2012.
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Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- zkoumal někdo ten důvod, který je uvedený v té žádosti, protože to samozřejmě moc 

pochopitelné není: z důvodu zpoždění převodu finanční částky určené na zaplacení kupní ceny 
z technických problémů – víte o tom něco bližšího?

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- dle sdělení paní R. k tomu došlo tak, že se v bance nemohla dostat do schránky, to jsme prověřit 

nedokázali

Hlasování o variantě I, kterou doporučil předkladatel: 25 pro, 2 proti, 4 se zdrželi

687/16/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
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 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 výjimku z postupu dle odst. 12.) článku II 
vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových 
prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění, a to tak, že             
v případě prodeje bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 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) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 
2601, č.p. 2602, č.p. 2603 a pozemku p.č. 5739/3, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, které        
k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, budou smlouvy o převodu jednotek podány         
ke katastrálnímu úřadu k zahájení vkladového řízení hromadně, po podpisu smluv a zaplacení kupních 
cen min. 62 % jednotek určených k prodeji.

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval

688/16/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 2178/6 v objektu k bydlení č.p. 
2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672 v 
k.ú. Přerov – uzavření dodatku na prodloužení termínu pro úhradu 
kupní ceny

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví na prodloužení termínu pro úhradu kupní 
ceny za úplatný převod bytové jednotky č. 2178/6 v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov (Na Odpoledni 2), včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 7154/148496 za 
cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 177.030,- Kč a spoluvlastnických podílů na zastavěném 
pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov ve výši 7154/148496 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 
17.503,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové 
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lhůtě ve výši 194.533,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního 
předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví nájemců, manželů F. a 
A.R., z původního termínu do 18.11.2012 na nový termín do 15.2.2013.

1. VARIANTA  II.
neschvaluje uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví na prodloužení termínu pro úhradu kupní 
ceny za úplatný převod bytové jednotky č. 2178/6 v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov (Na Odpoledni 2), včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 7154/148496 za 
cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 177.030,- Kč a spoluvlastnických podílů na zastavěném 
pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov ve výši 7154/148496 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 
17.503,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové 
lhůtě ve výši 194.533,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního 
předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví nájemců, manželů F.a 
A.R., z původního termínu do 18.11.2012 na nový termín do 15.2.2013.

2. VARIANTA  II.
schvaluje odstoupení Statutárního města Přerova od smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 
2178/6 v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672 
v k.ú. Přerov (Na Odpoledni 2), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
uvedeného objektu k bydlení ve výši 7154/148496 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 
177.030,- Kč a spoluvlastnických podílů na zastavěném pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov ve výši 
7154/148496 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 17.503,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 194.533,- Kč, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 
25/2007 v platném znění, do vlastnictví nájemců, manželů F. a A.R., z důvodu neuhrazení kupní ceny 
ve výši 194.533,- Kč v termínu do 18.11.2012.

Hlasování o variantě I, kterou doporučil předkladatel: 29 pro, 2 se zdrželi

689/16/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 1963/8 v objektu k bydlení č.p. 
1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139, 
včetně pozemku p.č. 2140, vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku na 
prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví na prodloužení termínu pro úhradu kupní 
ceny za úplatný převod bytové jednotky č. 1963/8 v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5), včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 7534/185721 za 
cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 198.469,- Kč a spoluvlastnických podílů na zastavěném 
pozemku p.č. 2139, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku p.č. 2140, ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov 
ve výši 7534/185721 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 27.546,- Kč, včetně doplatku ke 
kupní ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 9.204,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 235.219,- Kč, ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města 
Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví nájemců, manželů L.a L.K., z původního termínu 
do 21.4.2012 na nový termín do 15.2.2013.

1. VARIANTA  II.
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neschvaluje uzavření dodatku smlouvy o převodu vlastnictví na prodloužení termínu pro úhradu kupní 
ceny za úplatný převod bytové jednotky č. 1963/8 v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5), včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 7534/185721 za 
cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 198.469,- Kč a spoluvlastnických podílů na zastavěném 
pozemku p.č. 2139, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku p.č. 2140, ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov 
ve výši 7534/185721 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 27.546,- Kč, včetně doplatku ke 
kupní ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 9.204,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 235.219,- Kč, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 
25/2007 v platném znění, do vlastnictví nájemců, manželů L. a L.K., z původního termínu do 21.4.2012 
na nový termín do 15.2.2013.

2. VARIANTA  II.
schvaluje odstoupení Statutárního města Přerova od smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 
1963/8 v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 
v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
uvedeného objektu k bydlení ve výši 7534/185721 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 
198.469,- Kč a spoluvlastnických podílů na zastavěném pozemku p.č. 2139, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku p.č. 2140, ostatní plocha, vše v k.ú. Přerov ve výši 7534/185721 za cenu ve výši 30 
% znaleckého posudku, tj. 27.546,- Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy v objektu 
k bydlení ve výši 9.204,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve 
dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 235.219,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění 
za ceny dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví 
nájemců, manželů L.a L.K., z důvodu neuhrazení kupní ceny ve výši 235.219,- Kč v termínu do 
21.4.2012.

Diskuse:
Mgr. Puchalský
- v té kupní smlouvě je sankce za neplnění kupní smlouvy včas?

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- není, pouze možnost odstoupit

Hlasování: 28 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval

690/16/3/2013 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.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2013

Diskuse:
Mgr. Grambličková
- mám technickou připomínku k materiálu – schémata, která máme k dispozici v počítačové 

podobě, jsou strašně nepřehledná, opravdu se v tom těžko orientuje, zvlášť když někteří nejsou 
geodeti nebo stavaři, není tam ani zapsáno parcelní číslo pozemku, přála bych si, aby to bylo 
přehlednější, to, co jsme viděli tady na tabuli, už vypadá úplně jinak
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- mám obavy, že si tímto materiálem zaděláváme na budoucí problémy, protože vysokotlaké 
plynové vedení bude, předpokládám, samozřejmě nějakým věcným břemenem zajištěno – to ano, 
ale přesto se domnívám, že by bylo vhodnější, kdyby tento pozemek zůstal v majetku města, 
protože tam je vždycky nějaký ten vztah jistější a jednoznačnější než v případě věcného břemene

- rada musela mít asi nějaký důvod proč se vyslovila proti názoru jak pracovní skupiny, tak tedy 
komise pro záměry, myslím si, že p. O. má určitě zájem, nezdá se mi to přesto všechno vhodné, 
tento pozemek odprodávat a nebo pokud by to šlo, což z této pozice nedovedu ohodnotit, prodat 
část pozemku, na kterém plynovod není, samozřejmě ještě mimo ochranného pásma plynovodu

- nevím, jestli mi dá někdo vysvětlení, proč to stanovisko rady je jiné, je to samozřejmě 
individuální rozhodnutí každého člena rady, ale myslím si, že opravdu můžeme městu zadělat na 
budoucí problém

p. Zácha, DiS.
- těžko se bude prodávat část pozemku, kde ten plynovod nevede, protože je tam to ochranné 

pásmo, které zabírá na obě strany celý pozemek
- na radě jsem to odprezentoval, radní rozhodli dle svého uvážení a my respektujeme rozhodnutí 

rady a dáváme návrh na usnesení v podobě jaké je

Mgr. Puchalský
- sdílím to, co říká p. Grambličková, ale zeptal bych se ještě zda jste v souvislosti s přípravou toho 

materiálu pro jednání rady komunikovali i s vlastníkem plynovodu, jaké on má zájmy, on je sice 
ze zákona chráněn, což výrazně zatěžuje a omezuje vlastníka, což znamená v současné době 
město, ale zajímá mě stanovisko „plynařů“

p. Zácha, DiS.
- žádné písemné stanovisko s plynárnou nemáme, odbor majetku ví, že tam vede ten vysokotlak, ví 

že tam má ty ochranná pásma, nejednali jsme s plynárnou

Ing. Dostal
- ten vysokotlak vede podél celé trati i dál dozadu, takže nejenom tento kousek pozemku, ale i 

další obrovský lán zabírá p.O., takže plynárna jako taková má věcné břemeno jak na městském 
pozemku, který teďka míníme odprodat nebo i na tom pozemku p. O. a bude to teďka v podstatě 
jeden vlastník tady v tomto území a bude to p. O. – možná

Mgr. Grambličková
- totiž v závěru toho materiálu je odborem majetku pořád asi napsáno, že ten prodej je za účelem 

zastavění, přesto tady slyšíme, že zastavět nelze, pravděpodobně tam může pěstovat pouze mrkev
- jestli by nebylo možné třeba uvažovat o nějakém případně dlouhodobém pronájmu – toto bych 

zvážila 

p. Zácha, DiS.
- dlouze jsme si s p.O. dopisovali, tak při osobní schůzce, on měl žádost, kde chtěl ten pozemek 

zastavit, my jsme mu řekli, že nelze zastavit, tak on řekl, že si ho pronajme, aby se o to mohl 
starat, neplánuje tam žádné pěstování mrkve, jeho jediný argument byl, že to chce zcelit i za 
cenu, že tam vede vysokotlak, když jsem mu řekl, že to pronajmeme na 20, 30 let, tak řekl, že 
jeho eminentní zájem je odkup toho pozemku

občan – p. Vyhlídka
- já bych chtěl upozornit, aby se laskavě všichni volení zástupci samosprávy uvědomili, že 

pozemky, které jsou na katastru města, nejsou jejich vlastnictví, byly jim svěřeny k úspornému a 
šetrnému hospodaření, takže pokud se bude neustále jen rozprodávat, tak se může stát, že jednou 
příští zastupitelé už nebudou mít o čem rozhodovat
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Ing. arch. Petroš
- otázka vlastnictví pozemku tam není důležitá, protože vlastník zařízení RWE Ostrava nebo tady 

Olomouc pouze stanovuje tady podmínky činnosti v ochranném pásmu, kromě toho, tam bývají i 
bezpečnostní pásma, ale to je mimo území obce

p. Laga
- z pohledu osadního výboru bych byl rád, kdyby se to prodalo a bude občan, který o to bude 

pečovat a bude tam pořádek, ovšem kdybych to měl koupit, tak bych se ošíval, na co bych to 
kupoval, ale jinak doporučuji prodat

Hlasování: 26 pro, 2 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasovali

691/16/3/2013 Bezúplatný převod nemovité věcí do majetku statutárního města 
Přerova - komunikace na částech pozemků p.č. 351 a p.č. 415 oba v 
k.ú. Vinary u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemní příjezdové 
komunikace zřízené  na částech pozemků p.č. 415 a p.č. 351 oba v k.ú. Vinary u Přerova (dle 
geometrického plánu č. 379-116/2011 pozemky označené jako p.č. 415/2 a p.č. 351/2 v k.ú. Vinary u 
Přerova) ze společného jmění manželů L. a H.V. do vlastnictví statutárního  města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2013

Hlasování: 31 pro

692/16/3/2013 Vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 884/5 v k.ú. Újezdec       
u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva  k pozemku  p.č. 
884/5, ostatní plocha  silnice,  o výměře 3691m2 v k.ú. Újezdec u Přerova.

Hlasování: 31 pro

PŘESTÁVKA: 14.20 – 14.30 hodin

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

693/16/4/2013 Rozpočtové opatření č. 18

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč
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PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté
 transfery ze státního rozpočtu

5 624,6 + 859,5
+ 412,2

6 896,3

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3113 610  Základní školy 29 828,8 + 859,5
+ 412,2

31 100,5

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

610  Školská zařízení 45 635,1 + 1 271,7 46 906,8

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 18 a doporučuje schválit usnesení tak, jak je 

navrženo

Hlasování: 29 pro, 2 nehlasovali

694/16/4/2013 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků

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

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- Finanční výbor projednal rozpočtové opatření  a doporučuje schválit usnesení tak, jak je navrženo

Hlasování: 25 pro,3 se zdrželi, 3 nehlasovali

695/16/4/2013 Rozpočtové opatření č. 2

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

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- členové Finančního výboru jednohlasně doporučili schválit usnesení tak, jak je navrženo

p. Laga
- chtěl bych se zeptat, protože jsme schválil rozpočtové opatření č. 18, teďka schvalujeme č.2 a 

nenašel jsem ještě v zastupitelstvu v letošním roku rozpočtové opatření č. 1, takže bych chtěl mít 
pořádek v číslování
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p. Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky
- rozpočtové opatření č. 1 projednávala rada

Hlasování: 29 pro, 2 nehlasovali

696/16/4/2013 Rozpočtové opatření – investiční akce

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje:

1. následující úpravy rozpočtu investičních akcí dle přílohy a tabulek,

2. rozpočtový rámec investiční akce Lávka U tenisu ve výši 25 210 000 Kč,

3. rozpočtový rámec investiční akce Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými 
odpady ve výši 18 200 000 Kč,

4. rozpočtový rámec investiční akce ZŠ Svisle – energetické opatření – zateplení ve výši 
22 385 000 Kč,

5. záměr přijetí půjčky (úvěru) ve výši 22 000 000 Kč na financování investiční akce ZŠ Svisle –
energetické opatření – zateplení.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- Finanční výbor projednal toto rozpočtové opatření po jednotlivých bodech a teď bych chtěla dát 

za sebe protinávrh, aby se o jednotlivých bodech hlasovalo zvlášť
- Finanční výbor rozpočtové opatření – investiční akce doporučil ve všech bodech
- nyní bych chtěla mluvit za sebe – vrátím se k bodu 5, p.primátor sice říkal, že zřejmě půjčka 

nebude potřeba, řekla bych, že tento bod vyvolal také rozporuplné reakce na FV, i já s ním mám 
problém, protože samozřejmě chápu, že z daňového hlediska se jedná o osoby blízké, co se týká 
Tepla Přerova a města Přerov, že je tam asi potřeba sjednat nějaký úrok, nicméně si myslím, že 
daňový poradci by měli asi najít jiný způsob řešení, protože v podstatě město si založilo svoji 
dceřinnou společnost, vložilo tam své peníze a nyní si je za úrok půjčí zpátky je velmi zvláštní

- neodpustím si říct reakci své dcery, která říkala – je to, mami, stejné jako když mi dáš kapesné, já 
ho ušetřím a pak ti ho za úrok půjčím 

primátor Ing. Lajtoch
- na toto téma jsem hovořil s předsedou FV, ten říkal, že je to běžné a říkal, že to doporučuje a 

z jeho hlediska, že to není problém
- viděl jsem jak kroutí hlavou Mgr. Puchalský, dobře si pamatuji, když jsem seděl v představenstvu 

akciové společnosti Kabelová televize, kde si permanentně Emos Přerov půjčoval peníze, kdy to 
bylo pro něho v té chvíli na překlenování nějakých záměrů si je půjčoval za obvyklý úrok a 
představenstvo to takto schvalovalo

- my tady chceme prostě demonstrovat příjmy a výdaje, tzn. že máme připraveno financování, 
abychom mohli připravit tuto stavbu, pokud bychom to urychlili a chtěli teda využít možnosti 
akciové společnosti Tepla, máme tři varianty, bude se to po zastupitelstvu projednávat na 
představenstvu společnosti, tak prostě pokud to představenstvo schválí, tak ta akce poběží dál a 
pokud ji neschválí, tak samozřejmě ta druhá strana, pokud by na to nepřistoupila, tak ta akce se 
zastaví

- znovu opakuji – důvod jediný prostý, abychom byli připraveni, případně čerpat dotaci ze státního 
fondu životního prostředí
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p. Laga
- mám jedinou připomínku a to je ta tabulka ostatní investiční akce finančně nekryté, protože 

budeme mít v květnu už 17 výročí opravy vozovky Nová Martinská ulice – je to pane primátore 
skutečně úsměvné, protože vy jste mi to už slíbil několikrát, nebojte se, ale nebyl jste první, byl 
jste až třetí, který to sliboval, pak byli čtvrtí, kteří sedí po levici a pak byli pátí, kteří sedí proti 
mně tady, takže já tady opravdu v té tabulce mě ta Nová Martinská chybí, protože vím, že na to je 
už takřka stavební povolení, já vím, že VaK mají připravené prostředky na to, aby tam uložili 
nový vodovodní řád

Bc. Zatloukal
- mám technickou věc k tomu návrhu paní Pospíšilové, abychom hlasovali o každém bodu 

samostatně, myslím si, že to moc dobře nejde, protože kdybychom schválili bod 4 a potom 
neschválili bod 5, tak by to nemělo logiku, takže možná má smysl hlasovat bod 1, 2,3 společně a 
pak body 4,5 společně – protinávrh 

Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy
- vrátil bych se k ZŠ Svisle – tady v podstatě jde o to, že my musíme poskytovateli dotace 

prokázat, že akce je finančně krytá, pokud to neprokážeme, tak nemůže zadavatel, rada města, 
vyhlásit zadávací řízení a vzhledem k tomu, že p. ředitel si vymínil, že ty práce se musí odvést 
výhradně o prázdninách, tak musíme začít soutěžit v podstatě ještě v letošním roce

Ing. Pospíšilová
- musím reagovat na protinávrh p. Zatloukala, protože si myslím, že bod 1 můžeme hlasovat 

zvlášť, klidně dejme 2,3 dohromady, ale bod 1 by měl být zvlášť

Mgr. Kulíšek 
- takže je to třetí protinávrh – hlasovat bod 1, potom hlasovat body 2,3 a potom 4,5 dohromady

občan – p. Kohout
- pokud je tedy dostatek finančních prostředků v Teplu a.s., tak proč třeba nebudou refundovány 

příští rok v podobě dividend? Proč to musí být v rámci půjčky a úroku?

primátor Ing. Lajtoch
- i tato varianta byla projednána, bude to řešit představenstvo, jsou 3 varianty,nicméně pokud 

schválíme rozpočtový rámec, budeme se bavit s akciovou společností Teplo. Pomohlo by to 
rozpočtu města, vložili jsme do základního jmění 175 mil.Kč a myslím si, že za 20 let, když  
budeme potřebovat pomoci, že by nám mohla tato akciová společnost vyjít vstříc

- tak jak je v tom materiálu – technické služby řeší skládku, samozřejmě ta je jim bližší, na ní 
podnikají, nicméně jsme hledali cesty, jak připravit rozpočtově přípravu těchto akcí, to, co říkal 
p. Karola, abychom mohli vystupovat vůči fondu, abychom mohli předkládat zadávací 
dokumentaci, tak to musíme mít požehnáno jak v zastupitelstvu, tak samozřejmě i finančně kryto, 
proto je to předkládáno tímto rozpočtovým rámcem

Mgr. Puchalský
- proč ty tři varianty nejsou přítomny v navrženém návrhu na usnesení, proč jedna z nich není 

vybrána jako prioritní, nejméně bolestná, bez úroků, proč řešíme jenom úvěr, když těch možností 
je více

Mgr. Kulíšek
- my nemůžeme tady hlasovat o variantě vyplacení dividend, vždyť o tom rozhoduje valná 

hromada společnosti Teplo, to je nějaký rámcový záměr způsobu financování a jestli to bude 
vyplacené dividendy nebo jiným způsobem o tom musí rozhodnout orgány akciové společnosti 
Teplo
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primátor Ing. Lajtoch
- p. Kulíšek to řekl dobře, my jsme s p.ředitelem na to téma seděli, chtěli jsme to předjednat ještě 

před jednáním zastupitelstva, nicméně p.náměstek onemocněl, já jsem musel odjet mimořádně do 
Prahy, takže jsme to neprojednali, chtěli jsme být v plné sestavě, vysvětlit tuto situaci, takto to šlo 
do Rady města Přerova v obecné formě, taktéž to 2 měsíce projednávali daňoví poradci, paní 
Sedláčková komunikovala s Ministerstvem financí, chtěli jsme to mít 100%-ní a proto jsme se 
dohodli, když to nebylo na jednání představenstva, to usnesení je obecné, s tím, že pokud 
bychom přistoupili na dividendy, půjčku atd. předložíme jej na dalším jednání zastupitelstva, ale 
to jsou další 3 měsíce a my bychom chtěli poslat zadávací dokumentaci na Státní fond životního 
prostředí, ať ty procesy pokračují plynule

p. Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky
- dividendy jsou ze zisku tzn., že se teď nedá stáhnout najednou částka 22 mil.Kč, takže v každém 

případě je nezbytná ta půjčka
- druhá věc je, jak by se půjčka splácela, může se splácet např. jak formou dividend, které obdrží 

město přes město nebo z rozpočtu města
- co se týká půjčky – nějaká půjčka to bude, protože je možné městu poskytnout bezúročnou 

půjčku, ale konkrétně dodanění  provede Teplo, takže ve výši de facto obvyklého úroku a toto 
bude pak předmětem jednání valné hromady, všechny tyto varianty, proto dáváme i záměr 
schválení půjčky, aby se představenstvo mohlo bavit i na toto téma

- samozřejmě je tam další věc ve hře, dividendy jako takové jsou zdaněné, tak je možnost jako 
přímo z fondu přímo financovat, ale samozřejmě to je otázka, kterou na základě vašeho schválení 
bude projednávat orgány města, je to pouze záměr a pak by šel výstup na zastupitelstvu v dubnu, 
pokud by to bylo přijetí půjčky nebo jakým způsobem

Hlasování o posledním návrhu Ing. Pospíšilové (hlasovat zvlášť o bodu 1, potom dohromady o 
bodech 2,3 a potom dohromady o bodech 4,5): 14 pro, 9 se zdrželo, 8 nehlasovalo - NEPROŠLO

Hlasování o protinávrhu Bc. Zatloukala (hlasovat dohromady o bodech 1,2,3 a potom dohromady o 
bodech 4,5): 25 pro, 2 proti, 4 nehlasovali

Hlasování o bodech 1,2,3: 26 pro, 2 proti, 3 se zdrželi

Hlasování o bodech 4,5: 25 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval

697/16/4/2013 Návrh na schválení rozpočtového rámce

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje rozpočtový rámec v souvislosti                          
s připravovaným uzavřením smlouvy o vytvoření zvukově-obrazového záznamu mezi statutárním 
městem Přerov jako objednatelem a společností Televize Přerov s.r.o., se sídlem  U Bečvy č.p. 2883, 
750 02 Přerov I – Město, IČ: 286 24 882 jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy, která bude uzavřena 
na období od 1.4.2013 do 31.12.2016, je výroba a vysílání zpravodajských bloků a komplexní 
realizace besed ve stanoveném rozsahu a udělení licence k užití audiovizuálního díla objednatelem. 
Cena za plnění bude činit v každém roce  2 460 000,- Kč vč. platné sazby DPH.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- FV projednal i tento materiál a doporučil schválit usnesení předlohy Návrh na schválení 

rozpočtového rámce tak, jak je předložen

Mgr. Puchalský
- všiml jsem si, že se začíná používat pojem rozpočtový rámec, o která ustanovení příslušného 

zákona se opírá tato věc, jeho závaznost mě zajímá, protože já vím, že zkušenosti byly na úrovni 
vlády a Parlamentu ČR nedobré s rozpočtovými rámci, že od tohoto ustoupila, protože situace se 
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natolik měnila v rozhodné době za 2,3 roky, protože obvykle tzv. rozpočtový rámec na úrovni 
příslušného zákona, který se zabývá financemi státu, nikdy nedošlo k dodržení rozpočtového 
rámce, to je první věc, co to znamená

- druhá věc – já se domnívám, že bychom se neměli zavazovat na víc než období do konce 
volebního období tohoto zastupitelstva

- a třetí poměrně důležitá věc – mě zajímá – v důvodové zprávě poslední věta zní: V současné 
době se obsah smlouvy dolaďuje. Já bych hrozně rád před podpisem obsah smlouvy viděl, abych 
si mohl být jist tím, že bude především dodržen zákon o rozhlasovém a televizním vysílání § 31, 
že provozovatel vysílání zajistí ve svých zpravodajských, politicko publicistických pořadech 
naprosto vyváženou a objektivní informovanost, že nebude zvýhodňována žádná politická strana 
nebo hnutí atd.

- trvám na tom, aby toto ustanovení bylo přímo ve smlouvě uvedeno

primátor Ing. Lajtoch
- k rozpočtovému rámci – je to určitá deklarace zastupitelstva ve vztahu k budoucím závazkům, 

tzn. že pokud schválíme rozpočtový rámec, tak máme při sestavování rozpočtu příjmovou a 
výdajovou část, by měl tento závazek naplňovat v těch dalších letech od roku 2014

- takto to připravujeme u těch delších záměrů, je to v pořádku po stránce zákona o obcích, tento 
rozpočtový rámec ctíme, protože jej schvalujeme na zastupitelstvu a tento úkol se začleňuje při 
přípravě rozpočtu na další období

p. Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky
- rozpočtový rámec tady schvalujeme asi už 3 roky, konkrétně je to, že uzavíráte smlouvu na delší 

období, tzn. že to přechází do dalšího volebního období, abyste i vy zastupitelé věděli, že se 
neschvaluje jenom pro ten příslušný rok, ale že to má vazbu na rozpočty dalších let, tzn. že 
vyslovujete souhlas i s tím, že pro ty další léta dáváte de facto prioritně souhlas, že tato akce bude 
kryta z rozpočtu města

primátor Ing. Lajtoch
- co se týká té smlouvy – 4 roky to vycházelo z toho výběrového řízení, myslím si, že paní 

Netopilová si to bude pamatovat, protože jsem seděli vedle sebe v té komisi, že pokud po tom 
roce to vyhodnotíme a budeme pokračovat dál s televizí Přerov,navrhovalo se prodloužit tu 
smlouvu na další 4 roky, to bylo v podmínkách zadávací dokumentace

Mgr. Puchalský
- k tomu, co říkala p. Sedláčková – ten institut jako systém řízení, samozřejmě i výdajové části 

rozpočtu ani republikového se nevžil, protože politická reprezentace, která nastupuje v dalších 
letech má jiné priority a stanovuje jiné rozpočtové rámce, takže ta závaznost toho je velice 
pofiderní  až nulová

Mgr. Karola – vedoucí Odboru Vnitřní správy
- v podstatě to, že se zde častěji objevuje ten požadavek na jakési schválení rozpočtového rámce 

vyplývá z požadavku, které před nás klade i zákon o veřejných zakázkách, tzn. že obecně platí, že 
nemůže zadavatel, rada města nebo statutární město, uzavřít smlouvu na delší časové období, 
pokud nemá schváleno rozpočtové krytí v těch budoucích rozpočtových letech alespoň tzv. tím 
rozpočtovým rámcem

- je potřeba vlastně v podstatě jednoznačně to vyžadují i poskytovatelé dotací ke všem dotačním 
titulů, už jsme to tady řešili v souvislosti s projektem 09, kde je jeho realizační fáze rozložena do 
období víc jak 2 roky a týká se to v podstatě i plnění z řady rámcových smluv, kdy se 
zavazujeme, že dodavatel, se kterým máme uzavřenou smlouvu na delší časové období budeme 
platit i v dalších rozpočtových obdobích tzn. ještě před tím než je schválen příslušný rozpočet na 
příslušný kalendářní rok

Hlasování: 25 pro, 6 se zdrželo
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698/16/4/2013 Záměry na poskytnutí dotací

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. se neusneslo schválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 15.000,-- Kč subjektu Sdružení 
obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje, se sídlem Střelniční 8, 702 00  Ostrava, IČ: 
22831738, na částečnou úhradu nákladů spojených s poradenskou činností  pro spotřebitele ve 
městě Přerově v roce 2013,

2. se neusneslo schválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 10.000,-- Kč subjektu Společnost 
Ludvíka Svobody (SLS o.s.), se sídlem Zavadilova 1888/22, 160 00  Praha 6 - Dejvice, IČ: 
266 74 211, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací pamětního kamene před 
rodným domem Ludvíka Svobody  v obci Hroznatín u příležitosti 70. výročí bitvy u Sokolova.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- FV tento materiál projednal s výsledkem hlasování: 3 pro, 1 proti, 2 se zdrželi

Hlasování o bodu 1: 12 pro, 7 proti, 10 se zdrželo, 2 nehlasovali

Hlasování o bodu 2: 11 pro, 5 proti, 14 se zdrželo, 1 nehlasoval

PŘESTÁVKA: 15.00 – 15.05 hodin

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

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

699/16/5/2013 Zpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního 
rozvoje statutárního města Přerova za roky 2011 a 2012

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu plnění Strategického 
plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova za roky 2011 a 2012.

Hlasování: 25 pro, 2 se zdrželi, 4 nehlasovali

6. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

700/16/6/2013 Odůvodnění veřejné zakázky "Městská autobusová doprava v Přerově 
2013 - 2023"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. bere na vědomí , že Rada města Přerova na své 55. schůzi dne 29.1.2013 usnesením               
č. 2219/55/9/2013 schválila odůvodnění veřejné zakázky "Městská autobusová doprava          
v Přerově 2013 - 2023", dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. bere na vědomí návrh Rady města Přerova Zastupitelstvu města Přerova schválit odůvodnění 
veřejné zakázky "Městská autobusová doprava v Přerově 2013 - 2023", dle ustanovení § 156 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3. schvaluje odůvodnění veřejné zakázky "Městská autobusová doprava v Přerově 2013 - 2023", 
dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- chtěla bych se zeptat k bodu technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky, 

nepovažuji se za odborníka v téhle oblasti, ale proč je tam podmínka prokázání vozového parku 
minimálně 200 ks autobusů?

Bc. Kočicová – vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
- pokud se týká těchto předpokladů k plnění této zakázky, tak jednou z těch podmínek je 

provozování městské hromadné dopravy v 5 městech
- my máme asi 20 autobusů, tzn. že by společnost měla mít nejméně 100 autobusů v těch 5 

městech, dalších 20 potřebuje pro nás
- původně nám firma navrhovala, aby tam bylo 500 ks, což se nám zdálo opravdu moc, těch 200 

byl nějaký kompromis s tím, že většinou tyto společnosti neprovozují jen městskou hromadnou 
dopravu, ale třeba nějakou linkovou nebo na dovolené, takže by neměl být problém tak, aby 
v případě poruch nějakých těch autobusů měli něco na víc

Mgr. Netopilová
- je tady jeden z těch předpokladů – maximální stáří jednotlivého vozidla atd.- mě by zajímalo jak 

se ošetří posléze to, že předpokládám, že v dnešní době v současnosti je tentýž požadavek, 
neustále se tady mluví o úsporných plynových autobusech, ale co já vím a jezdím MHD, tak 
kdykoliv teda jedu, tak jede autobus, který má určitě stáří přes 10 let, pokud vím, jsou to 
autobusy z Veolie, která je dávno odepsala, zjišťovala jsem si to v Olomouci a DLS je vlastně 
nabrala, protože ty plynové autobusy jsou hodně, hodně poruchové, tak jestli se počítá s tím, že 
tady budou někdy jezdit taky jiné autobusy nebo jestli se magistrát zajímá o to, jaké autobusy 
tady vlastně jezdí

Bc. Kočicová – vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
- pokud se týká současného dopravce, tak tam není podmínka na nejvyšší stáří, tam je podmínka na 

průměrné stáří vozidel, to je ze zákona 9 let, takže jestli máme autobusy na CNG, jsou z roku 
2010, 2011, tak ono potom když mezi 10 autobusů dáte ty vyřazené, tak vám to průměrné stáří 
vychází, protože z přehledu, který nám oni předkládají tak průměrné stáří je asi sedmileté 

- jsou tam prováděny kontroly i ze strany policie, ale bohužel pokud ty autobusy mají technickou 
tak nemáme důvod jim je vyřadit

- máte pravdu, že provoz těch CNG autobusů je ani ne tak poruchový, ale tam je dost krátká doba 
pro pravidelné kontroly a vzhledem k tomu, že není ani v Přerově opravna, která by tyto kontroly 
prováděla, tak se to vozí do Olomouce nebo do Prostějova, čímž teda dochází k delší době, kdy 
ten autobus je vlastně vyloučen

- pokud se týká toho nového dopravce, tak v těch podmínkách není vyloženě provoz na CNG, je 
tam uvažováno s normou EURO5 a potom jsou tam ekologické pohony CNG, elektrobusy, vodík, 
protože jsou to i novější technologie
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- samozřejmě ve smlouvě by mělo být, je tam průměrné stáří 6 let autobusu, to by měl být standard 
s tím, že právě proto, co vy říkáte, je tam další podmínka, aby stáří jednotlivého vozidla 
nepřesáhlo 10 let

Ing. Dostal
- také mě zarazilo těch 200 ks autobusů, měl jsem stejný dotaz, bylo mi odpovězeno tak, jak říkala 

p.Kočicová a mě zajímalo kolik takových firem existuje, tak jen na území Moravy samostatně by 
měly prokázat tyto kvalifikační předpoklady alespoň 3 firmy a že je ten počet zvolen tak, aby ty 
menší se daly jednodušeji dohromady a ten počet 200 ks splňovaly v nějakém sdružení

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

701/16/7/2013 Sloučení základních škol a mateřských škol v Přerově - Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje sloučení příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov –
Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Pod 
skalkou 11 s příspěvkovou organizací Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, 
Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, 
Hranická 14 s účinností od 01. 08. 2013,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2013

2. schvaluje , že přejímající organizací příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem Přerov, Přerov II –
Předmostí, Pod skalkou 11 je příspěvková organizace Základní škola J. A. Komenského a 
Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II –
Předmostí, Hranická 14, na kterou s účinností od 01. 08. 2013 přecházejí veškerá práva, 
závazky a majetek Základní školy a Mateřské školy Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2013

3. schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině a protokol o předání a převzetí nemovitého 
majetku k hospodaření, přílohu č. 1 zřizovací listiny Základní školy J. A. Komenského a 
Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II –
Předmostí, Hranická 14. Znění dodatku a protokolu je přílohou č. 2 a 3 důvodové zprávy,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2013

4. schvaluje financování nákladů souvisejících se sloučením příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem Přerov, 
Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 11 s příspěvkovou organizací Základní škola J. A. 
Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem 
Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, z  rozpočtu statutárního města Přerova do výše 
550 000,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 31.7.2013

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- i tento materiál byl projednáván na FV, který jednohlasně doporučuje schválit usnesení ve všech 

bodech tak, jak je navrženo

občanka – p. Bittnerová
- jsem rodič dětí, které navštěvují školské zařízení Pod skalkou,  nejsme spádoví pro Předmostí, ale 

vybrala jsem si tuto školu pro její činnost.
- všichni jsme za to, že společným cílem je vytvořit k 1.8. jednu ekonomicky silnou školu, která 

bude představovat velmi kvalitní podmínky nejen pro výchovu a vzdělávání, ale i pro 
volnočasové a zájmové aktivity. Pokud jí zůstane důvěra všech současných rodičů a dětí, vznikne 
objekt zhruba s počtem 800 dětí a žáků, který bude provozovat zařízení ZŠ, MŠ, ŠD, výdejny, 
SVČ a propojí školní vzdělávací programy obou škol a zároveň zachová základní linie stávajících 
švp.

- vznáším dotaz a žádám o zdůvodnění, proč není uvedena varianta sloučení příspěvkových 
organizací tak, že přejímající organizací je příspěvková organizace ZŠ a MŠ Přerov-Předmostí, 
Pod skalkou 11 se stávající ředitelkou Mgr. Marií Sedláčkovou ?

- Důvody, které mě vedou k této myšlence:
- Dle předlohy pro zasedání zastupitelstva města je uvedeno, že objekt Pod skalkou 

- má dvojnásobný počet zaměstnanců
- když si dovolím doplnit údaj o počtu dětí ve středisku volného času (který byl v předloze 

opomenut) o 241 zapsaných bez ohledu na jejich místo bydliště, tak ve školském zařízení Pod 
skalkou je 573 dětí oproti školskému zařízení Hranická, kde je 235 dětí

- objekt Pod skalkou má stávající ředitelku potvrzenou ve funkci do r. 2018, která byla úspěšně 
hodnocena v periodickém hodnocení ředitelů škol

- má zkušenosti s provozování ZŠ, tak i MŠ včetně jejich elokovaných pracovišť
- má zkušenosti s provozováním činnosti střediska volného času a je zárukou zachování činnosti 

v nezúženém rozsahu, což je garantováno při sloučení škol
- má zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jak v ZŠ, tak i 

v MŠ, tito žáci jsou zapojování i do aktivit SVČ
- má zkušenosti s provozováním školního poradenského pracoviště, které je podporou pro žáky 

a rodiče, taktéž pro pedagogy
- zná prostředí objektu Hranická, protože tam provozuje 2. stupeň
- zároveň je členem přípravného týmu pedagogických pracovníků, který garantuje propojení 

školních vzdělávacích programů obou škol, jejich obohacení a posílení a zároveň garanci 
zachování základních linií z obou škol – propojení školy s historií regionu a potřeba integrace 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- Věřím, že rodiče z obou škol ocení schopnosti a záruky stávající paní ředitelky Marie 
Sedláčkové, která představuje rovnou příležitost, protože je členem přípravného týmu, který 
má silný mandát, jak uvádí pan náměstek Hluzín, a jak tým vypracuje školní vzdělávací 
program, tak je závazný i pro vedení školy. Takže paní ředitelka  Marie Sedláčková je 
garance, že nikdo nebude ani utlumen, ani preferován. A zároveň by tak měla příležitost už 
teď využít tak krátký čas, který zbývá do sloučení, k efektivní přípravě na stěhování, 
k rozhodování o stavebních  úpravách, výměny osvětlení a jiných potřebných aktivit, včetně 
stmelení kolektivu zaměstnanců všech elokovaných pracovišť, nastavení dobrého klima,  které 
by vedly ke zdárnému sloučení dvou škol v jednu ekonomicky silnou, která bude mít podporu 
rodičů a dětí, protože zde budou zachovány priority, které byly stanoveny v koncepci v oblasti 
školství



28

občanka – p. Poljaková
- Jsem matka dětí, které chodí do ZŠ Pod Skalkou, do MŠ Pod Skalkou a již také absolvovali ZŠ 

Pod Skalkou a nebydlím v městě Přerově,ale 40 let tady žiji a momentálně mám své bydliště 40 
km za hranicí města Přerova z profesních důvodů

Procedurální hlasování o udělení slova: 31 pro, 1 se zdržel

občanka – p. Poljaková
- vyrůstala jsem zde, i moji rodiče zde žili a chtěla jsem trochu srovnat tu paletu těch možností, co 

mají děti ve volbě základních škol
- před těmi 30, 40 lety mám pocit, že ta paleta těch možností nebyla horší a možná v něčem byla i 

širší, bylo tady více základních škol, byla tady škola, která kvalitně vyučovala 3 jazyky naučila do 
15 let, dále tady byla škola tenisová, škola pro děti se zvláštními potřebami, nyní bych řekla, že 
paleta se neustále zužuje, i ty perspektivy pro občany se neustále zužují v Přerově, nechci to 
všechno házet na současné zastupitelstvo, vím, že mnohé ty věci, které tady hrají roli, samozřejmě 
jsou mimo jejich působnost, ale přesto si myslím, že mohly mít radost z toho, že tady funguje 
jakási občanská organizace, škola, která vznikla ze spodu, nadšením rodičů, učitelů, kde je 
výborný kolektiv, kde se učí podle zvláštního školního programu, bylo to takové unikum a vlastně 
tento ostrůvek občanské iniciativy se tímto uzavírá a škola, která byla jakoby úspěšnější v tom 
svém regionu je jakoby strčena do školy neúspěšné, ze které přetáhla některé děti a je pod ní 
sloučena, její školní program je jakoby taky překopán a všecko bude spojeno a mě to nedává 
žádný smysl a docela mě to mrzí, protože pro takovou nějakou občanskou iniciativu ze spodu je 
minimum prostoru

- mrzí mě taky jakým způsobem z toho nějak vypadli rodiče, kterým to vše bylo pouze oznámeno a 
tím to pro ně haslo, nebyli vůbec vzati v úvahu jako partneři, za socialismu se tomu říkalo, že je to 
jakýsi demokratický centralismus, že sice demokracie je, ale centrum rozhoduje, teď mi to 
připadá, že ta demokracie z toho úplně vypadla, že zbývá už jen ten centralismus

- možná jsme se mohli poučit ze světového dění, že ne vždycky ten větší subjekt, ten pospojovaný 
ten větší moloch je pružnější v účetnictví jako kdyby silnější ekonomicky, podívejme se na 
rozpory, které jsou v EU i v jiných větších subjektech

- podívejme se, jestli by nebylo lepší a levnější kdyby to fungovalo jako doposud, transparentnější a 
přehlednější

občanka – p. Branková
- jsem maminkou budoucího prvňáčka, bydlím na Trávníku a v mé blízkosti jsou 4 základní školy a 

přesto jsem ochotna chodit až do Předmostí do Mateřídoušky, myslím si, že je to velmi kvalitní 
škola, učitelé předávají vzdělávání velice kvalitně, o čem svědčí i to, že z této školy vyšlo spousta 
gymnazistů nebo spousta dětí, kteří úspěšně absolvovali přijímací zkoušky na gymnázia, takže o 
kvalitě vzdělávání nemůže být pochyb a učitelé jsou zde tak úžasní, že nejenom předávají, ale i 
dávají vzdělávání kvalitně nebo ty vědomosti, ale dokážou to předávat i hravou formou, která je 
pro děti zvláště v první, druhých, třetích třídách nezbytná, přechází z mateřských škol do prvních 
tříd, kde už se učí povinnostem a v mnoha základních školách už hravost jde stranou a to je pro 
děti velmi náročné a tady tahle ta škola zajišťuje, že děti bude vzdělávání bavit,že se budou do 
školy těšit i po půl roce a ne, že budou znuděni a už nebudou chtít do školy dále chodit, do této 
školy se děti těší

- motivovat děti ke vzdělávání především tím, že je škola baví je to nejdůležitější, navíc si myslím, 
že tato škola nejenom vzdělává děti, učí je spolupráci, kamarádství tak, jak v jiných školách proti 
šikaně bojují kamerovým systémem tak tady v této škole učí děti spolupracovat, pomáhat si a to 
už od mateřské školy a to si myslím, že je také velká výhoda Mateřídoušky, že má školku a 
následně základní školu

- už v mateřské školce se děti učí pomáhat těm mladším, připravují pro ně programy, pečou pro ně 
perníčky a následně to pokračuje i na základní škole, kde starší ročníky připravují programy 
mladším dětem a to si myslím, že je nejlepší prevence proti šikaně a násilí ve školách, tato škola 
nepotřebuje kamerový systém jak někde ve vězeních, tato škola bojuje kamarádstvím, spoluprácí 
a přátelstvím a myslím si, že je strašná škoda, že někdo chce tento typ školství v Přerově zničit, 
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slučovat běžný typ školy s touto školou je neslučitelné, učitelé se na tomto nikdy nemohou 
domluvit, bude jim to dělat velké problémy, protože každý má jiný přístup ke škole, ale každému 
vyhovuje něco jiného a mě hrozně mrzí, že my jsme si vás městské zastupitelstvo zvolili ve 
svobodných volbách a vy nám volbu berete

- berete šanci dětem, které nejsou tak nadané ve vzdělání, protože každé dítě je nadané v něčem 
jiném a nemyslím si, že děti, které jsou nadané méně by v běžném školství měly trpět a být 
motivovány trojkami, dítě by mělo být motivováno úplně jinak a to právě Mateřídouška dokáže

- známkování v první, druhé třídě je velice špatné, slovní ohodnocení je daleko lepší a i méně 
nadané děti více motivuje k tomu, aby se více učily a vzdělávaly

- byla bych ráda, aby už došlo k nějakému slučování, s čímž teda nesouhlasím, zůstala ve funkci 
dosavadní paní ředitelka v Mateřídoušce paní Sedláčková, protože má velké zkušenosti a myslím 
si, že když dochází ke slučování a jeden ředitel odchází, tak by ten druhý měl automaticky zůstat a 
vést tyto školy, nepovažuji za správné volit jakéhokoliv jiného ředitele

- taky si myslím, že vzhledem k tomu, že je zde muzeum J.A.Komenského, který vždycky 
propagoval školu hrou, je škoda, že škola, která takto funguje se ničí 

- myslím si, že město Přerov by ji mělo prosazovat do popředí a dávat ji za vzor, za co se může 
město chlubit, je to kvalitní škola, všude jinde se za takovéto vzdělávání platí, tato škola je 
dostupná naprosto všem i lidem, kteří nemají takové příjmy, v Praze jsou všechny tyto školy 
zpoplatněné, proto by se touto školou mělo město chlubit, je to pýcha města a ne ji likvidovat 

primátor Ing. Lajtoch
- je tady přípravný tým z obou dvou škol a že ty vaše argumenty budou určitě zakomponovány do 

společného postupu, do jedné školy

p. Hudečková
- dovolte,abych podala své stanovisko k problematice sloučené ZŠ Předmostí a výběru ředitele této 

ZŠ: A.V otázce způsobu sloučení obou škol do jedné. Zde stále preferuji sloučení,kdy vzniká 
jeden subjekt,tedy i nový ředitel.Sloučení řeší problematiku účelného provozovaní Základních 
škol z důvodu významného poklesu počtu dětí školního věku,odtud hlavně ekonomické důvody 
vedou k nutnosti snížení nákladů na provoz ZŠ.Toto je možné realizovat pokud bude v Předmostí 
škola je jedna a její vedení bude moci účelně využívat objekty obou stávajících ZŠ,finanční 
prostředky,atd.B.V otázce ředitele sloučené ZŠ-K této vždy složité problematice  po postupném 
získání řady doplňujících informací zpracovala své vcelku krátké následující vyjádření(které jsem 
zaslala na Školské rady obou ZŠ v Předmostí),nyní ho zde přečtu:Vyjádření k otázce ředitele 
sloučené ŽŠ Předmostí-Hranická a ZŠ Pod Skalkou.S důvody sloučení obou škol do jedné,do ZŠ 
Předmostí -Hranická,kde bude realizována výuka žáků od školního roku 2013/14,jsem byla 
seznámena v rámci své činnosti v Zastupitelstvu města Přerova(MZ)-důvody vidím jako 
objektivní.Byla jsem dříve ve Školské radě (ŠR) v ZŠ Předmostí-Hranická a od roku 2012 jsem v 
ŠR v ZŠ Pod Skalkou-odtud znám situaci na obou stávajících ZŠ (byť samozřejmě jen 
orientačně).Nyní jsem se seznámila jak s Rezolucí ŠR v ZŠ Pod Skalkou,následně i se 
stanoviskem ŠR ZŠ Předmostí -Hranická,týkající se otázky ředitele budoucí sdružené ZŠ Přerov-
Hranická.Konstatuji,že z obou materiálů vyplývá,že stanoviska k otázce budoucího ředitele 
sdružené ZŠ jsou rozdílná,ač argumenty z obou stran jsou mnohdy správné.Členové MZ jsou do 
ŠR delegováni rozhodnutím R MZ a očekává se,že budou brát do úvahy vždy jak své poznatky z 
činnosti v příslušné ŠR,tak i celkové zájmy,které prezentují příslušné orgány Městského úřadu 
(tedy Odbor školství a j.).Otázka,kdo by tedy měl být ředitelem budoucí sdružené ZŠ v Přerově-
Předmostí je nejednoduchá a měla by tedy být věcí především odborníků.Jak který kandidát na 
ředitele ZŠ vyhoví stanoveným výběrovým kritériím,by měla být věcí Výběrové 
komise.Diskutovala jsem nyní tuto situaci i s některými členy klubu Zastupitelů v MZ Přerov a 
odtud pro mě vyplynulo,že objektivní stanovisko nejsem schopna zaujat a proto přenechávám 
řešení otázky ředitele budoucí sdružené ZŠ na Výběrové komisi.Předpokládám,že kandidáti na 
ředitele zde předloží svoje konkrétní představy o řízení ZŠ, a že Výběrová komise ve svém 
rozhodování pozitivně zhodnotí i konkrétní činnosti těch kandidátů na ředitele,kteří mají 
dlouhodobé konkrétní zkušenosti s řízením ZŠ v Předmostí.
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- Závěrem bych chtěla zdůraznit,že si přeji,aby způsob provedení sloučení ZŠ Předmostí,byl co 
nejcitlivější a aby byly správně oceněny zásluhy všech pedagogů obou dosavadních ZŠ.Vyjadřuji 
důvěru v to,že Výběrová komise na ředitele sloučené ZŠ kvalifikovaně splní svůj úkol.

Mgr. Hluzín
- dostáváme se pod určitý emoční tlak, nicméně když dovolíte – pár čísel – škola Pod Skalkou 183 

dětí, Hranická 179 dětí i po sloučení půjde o nejmenší školu, kterou ve městě máme, samozřejmě 
kdo nic nedělá, nic nepokazí a bývá povýšen – se říká

- kdybychom to nechali tak a dnes nechali 2 školy vedle sebe, co budeme říkat za dalších 5 let, 
když nám budou klesat počty dětí neustále, dneska někteří rodiče tady říkají, že nemají jistotu, jak 
ta škola bude vypadat, přece nikdo nenařizuje pedagogickému týmu, jak má ten program 
vypadat,jediný náš požadavek byl, aby byly zachovány to nejlepší z obou koncepcí a pak je to jen 
na těch pedagozích a to není snad ze spodu? Já myslím, že je 

- druhá věc je – Pod Skalkou první ročník – 11 dětí, které byly přijaty v r. 2012-2013, za pět let, 
kdy nám bude ubývat 1 oddělení ve školkách, jak budou ty školy vypadat, zaniknou, to je 
jednoduché, nic jiného není – třetí varianta, pokud se z toho nemá stát škola soukromá, pak není 
varianta, nebudou děti a jak chcete potom garantovat, že vaše dítě bude chodit 1až 6 ročníků a pak 
už ne, jedině ta spojená škola, ta je jakousi zárukou, že nám ty normativy budou vycházet, vždyť i 
ty školky, které tam máme, máme jenom proto, abychom tam měli více dětí a abychom ty děti do 
těch škol dostali 

- to je holá skutečnost a opravdu nikdo nenařizuje, jak ten kompletní program nové školy bude 
vypadat, na tom pracují pedagogové, sedí tady a jsou v tom týmu, ti by měli být především 
garantem rodičů 

Mgr. Netopilová
- domnívám se, že kantoři i rodiče ze školy Pod Skalkou jsou tady zejména proto, že nenabyli 

žádné jistoty, že skutečně to budou oni, kdo budou rozhodovat a podle toho, co jsem slyšela o 
přestávce, tak tam padly i takové názory, že snad došlo ze strany p. Hluzína k určitému 
zastrašování, jistě velmi jemnému, protože jsme přece jenom pořád ještě v demokracii 

- já bych tedy apelovala na to, aby opravdu město udělalo maximum pro to, aby šlo vedle sebe 
zachovat 2 vzdělávací koncepce a jestliže je tady škola, která je úspěšná ve svých metodách 
výuky, výchovy, tak opravdu jim nedělat zbytečné překážky 

- další moje poznámka se týká té údajné ekonomičnosti – nejsem ekonom, jenom si dovolím 
srovnat dvě věci – na jedné straně město deklaruje, že chce se chovat ekonomicky, že ho vede 
samozřejmě velmi bohulibá myšlenka ušetřit, na druhé straně, neodpustím si to, máme tady 
například školu živnostenskou, školu vysokou logistiky, které mají fantastický nájem, jsou 
v budovách města a tam jaksi ekonomicky nepřemýšlíme, mě tyto paradoxy velice vadí 

- třetí moje poznámka vyplývá v podstatě z té druhé – domnívám se, že kdyby paní ředitelka 
Sedláčková byla členkou ODS nebo ČSSD byla by možná už dnes paní radní jako jiný ředitel a 
tudíž i situace této školy by byla docela jiná

primátor Ing. Lajtoch
- o sloučení škol v Předmostí jsme už diskutovali možná před 10-ti lety , vždycky jenom 

v kuloárech, ta záležitost jednou musela nastat a čekali jsme až do teď v tomto volebním období 

Mgr. Grambličková
- obecně nejsem proti sloučení škol v Předmostí a je pravda, že vždycky se čekalo až na nějakou 

příležitost, protože ty školy naplněné nebyly 
- ta příležitost se naskytla v podstatě teď s tím, že jeden z ředitelů odchází 
- je také pravda, že ty školy mají určité odlišné programy a to jejich stmelení asi bude obtížené, ale 

nemyslím si, že ne nemožné 
- škola Mateřídouška byla vždycky jakousi školou rodinného typu a já si vždycky pamatuji ty 

obrovské boje stávající ředitelky než si ji vydupala v podstatě ze země a nějakým způsobem ji 
nějak posunula a řekla bych, že žádná jiná škola si netroufá na tak silně handicapované děti, které 
vzdělávají v této škole v mateřídoušce
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- tím ovšem nechci říct, že podobná atmosféra nemůže nastat v novém sloučeném subjektu 
- atmosféra školy nezáleží na budově, ale záleží samozřejmě na řediteli a na pedagogických 

pracovnících a mohou podobnou atmosféru pro děti vytvořit i v budově jiné 
- mám problém jediný – tady se pedagogičtí pracovníci i rodiče velice zastávají současné ředitelky 

paní Marie Sedláčkové, já se jí tady zastanu také a uvedu jeden prostý lidský důvod, který tady 
nezazněl, že tato paní ředitelka může za 2 roky rovněž s čistým štítem odejít, opustit školství, ale 
mezi tím by mohla působit ve sloučeném subjektu, dát tomu své zkušenosti a nebo se od té  
startovní čáry odrazit a nějakým způsobem tuto školu rozjet 

- vybavuji si, že jsme předchozím ředitelům základních škol dali tu možnost, že zůstali ve své 
funkci o rok déle než bylo nějakým způsobem deklarováno, že měli jít do rekonkurzu, této paní 
ředitelce jsme tuto možnost nedali 

- čili kdyby se paní ředitelka Sedláčková ponechala v této funkci, za 2 roky se může konat bez 
nějakého urychlování běžný konkurz a máme vyřešeno a možná by spousta emocí upadla 

- já za sebe fakt nevím, jak se mám rozhodnout, jsem pro sloučení, ale trošičku víc mi dělá tady ta 
situace čistě z lidského hlediska problém

Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
- v každém případě bych chtěla konstatovat, že nelze říci, že některá ze škol je úspěšnější, to 

v žádném případě, obě školy jsou kvalitní, produkují kvalitní žáky 
- co se týká, že by některý ze stávajících ředitelů měl vyšší mandát, opět to není pravda, protože i 

pan ředitel Peška byl v rámci hodnocení potvrzen ve funkci až do r. 2018, čili stejně jako paní 
ředitelka Sedláčková 

- nicméně na základě svého osobního rozhodnutí se rozhodl, že opustí funkci dříve
- žádnou ze škol nelze označit za expandující, protože já mám zde grafy, které jsem rozeslala i 

zastupitelům, naopak, když se podíváte na ty grafy, tak podle celkového počtu žáků, nejvyšší 
počet žáků ZŠ Pod Skalkou získala 2008, 2009, od té doby je ta tendence sestupující, čili ubývá 
žáků

- naopak škola Hranická v posledních dvou letech má více žáků, je tam vzestup, o tom hovoří i 
stávající počty žáků v prvním ročníku, ZŠ Pod Skalkou má 11, ZŠ Hranická má 27, chci jenom 
říct, že jsou na stejné úrovni

- pak tady zazněl argument ponechat oba školní vzdělávací programy, to jsme konzultovali 
s Ministerstvem školství, tato záležitost není možná, ve sloučeném zařízení musí platit jednotný 
školní vzdělávací program, může být vytvořeno přechodné období, které by mělo být 1 až 2 roky 
ve které se vyrovnají rozdíly 

- za účelem vytvoření tohoto vzdělávacího programu jsme navrhli pedagogům obou škol, aby 
vytvořili přípravný tým, který se skládá z 5 pedagogů ZŠ a MŠ Pod Skalkou a z 5 pedagogů ZŠ a 
MŠ Hranická, čili ten přístup je tam naprosto rovný 

- my jsme s p.náměstkem Hluzínem x krát jednali jak se zástupci toho přípravného týmu, tak 
pedagogů a nikdy tam nezaznělo, že by byl nějaký nátlak ze strany magistrátu, vždy to bylo 
řečeno v duchu, že vlastně je to plně v kompetenci tohoto přípravného týmu vytvořit školní 
vzdělávací program, věnovat se přechodnému období, metodám výuky, způsobu hodnocení, ať už 
ústní formou nebo známkou 

- co se týká formy, kterou jsme navrhli, tak byla samozřejmě navržena forma sloučení, nejedná se o 
to, že by některá ze základních škol byla zlikvidována, obě školy zůstávají, nicméně 
z administrativních důvodů je volena ta forma sloučení 

- tady jsme slyšely názory rodičů dětí z Pod Skalky – mě kontaktují zase rodiče z Hranické, kteří 
mají obavy, aby školní vzdělávací program Hranické byl zachován, proto jsme zvolili způsob 
vyhlášení konkurzního řízení na obsazení postu ředitele, aby obě školy oba školní vzdělávací 
programy a rodiče obou škol měli jistotu, že vlastně ten přístup bude rovný a budou tam rovné 
šance, pokud už teď by se dalo najevo, že se přikláníme k některé škole, nebylo by zaručeno, že 
tedy z toho každého školního vzdělávacího programu bude zachována ta patřičná, nejlepší část

p. Tomaníková
- nejsem v radě školy v jedné ani druhé, mám pouze informace od rodičů a od odboru k této 

problematice 
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- s oběma školami jsem spolupracovala při zajišťování kulturních programů, tak proto se na mě 
někteří rodiče obrátili 

- chápu ekonomické hledisko sloučení těchto škol, na druhé straně chápu i rodiče, kteří v osobě 
stávající ředitelky mají určitou záruku, že jedna škola nebude upřednostněna před druhou

- myslím si, že bychom jako zastupitelé měli zvážit ne sloučení těch škol, ale zda po vyhlášení 
toho programu v té sloučené škole nedat ještě prostor stávající ředitelce, aby ti rodiče v ní měli 
určitou záruku, že ten přechod z jedné školy do druhé nebude pro ně tristní 

Mgr. Hluzín
- ještě bych chtěl zdůraznit jednu věc, důvody sloučení těch škol nejsou čistě ekonomické, 

samozřejmě že tam dojde k určité úspoře, tím že se nebude v podstatě používat jedna budova, 
bude pouze temperovaná, nicméně ty důvody jsou existenční, vždyť tady jde o to, jestli chceme 
v Předmostí mít zachované školství a to, pokud pojedou dvě školy vedle sebe a budou mít 
takovou tendenci, že těch žáků bude čím dál méně, to si opravdu nedovedu představit, že to 
vydrží, ta úspora je až druhotná věc

- ještě jsem neslyšel žádného zástupce školy Hranická a to je ten důvod, proč jsme chtěli s odborem 
školství, aby ten přístup byl zachován jako rovný, já si nedokážu představit, jestli 
administrativním rozhodnutím přijmou ředitelku ta druhá půlka té integrované školy, tady 
v podstatě nikdo neloboval za někoho jiného než za paní ředitelku Sedláčkovou

- takže podle mého hlubokého přesvědčení výběrové řízení je poctivější pro obě strany

Ing. Šlechta
- já se ptám také, kde jsou rodiče z Hranické, kde jsou zástupci pedagogického sboru z Hranické, 

kteří vyjadřují obavy ze školské koncepce ZŠ Pod Skalkou
- nemyslím si, že ty dvě školy jsou stejné, zvláště v péči o handicapované děti, tak ze všech škol 

přerovských ostatních jsou tyto děti uměle vytlačovány a běžte s nimi do Předmostí, protože tam 
vám pomůžou sehnat asistenta atd.

- to jsou zkušenosti, které jsem schopen deklarovat např. na ZŠ Trávník, která nebyla ochotna vzít 
osobního asistenta pro handicapované a odkazují do Předmostí

- proto plně podporuji p. Tomaníkovou a p. Grambličkovou v jejich názorech, že by měla 
p.Mgr.Sedláčková pro tu přechodnou dobu být tou osobou, která bude schopná tyto dvě školy 
integrovat právě se znalostí daného prostředí

občanka – p. Grigárková
- vážené zastupitelstvo, dovolte mi jako zakladatel spojeného školského zařízení ZŠ a MŠ Pod 

Skalkou 11, abych sdělila velké obavy a současně i apel na vás, aby tak dlouze vytvářená, vlastně 
20 let, koncepce školy nešla někde do záhuby, protože tady po celou dobu 20 let se vytvářelo 
něco, co se nemůže nazývat programem a nebo koncepcí školy. Jedná se o základní věci, které lze 
postavit do 2 rovin – vzdělávání jedna věc a druhá rovina je to, jakým způsobem to vzdělávání 
vlastně probíhá a naše škola vlastně vznikla na základě potřeby navázat na mateřskou školu, která 
tyto záležitosti, co se týká osobnostního rozvoje dětí řešila již v r. 1990, kdy celá společnost 
potřebovala určitou změnu, určitý náboj k tomu, aby dítě jako osobnost mělo možnost se vyvíjet 
svobodně jako svobodný občan a mělo rovné příležitosti

- na základních školách to vázlo, takže to, proč vznikla základní škola bylo tehdy na můj popud 
jako ředitelky mateřské školy, aby vzniklo experimentální zařízení mateřská a základní škola 
v návaznosti, tzn. aby se ověřovaly i ty metody, formy, postupy práce tak, aby všechny děti 
dostaly rovnou šanci, aby se těšily do školy

- experiment, který byl schválen Ministerstvem školství, nebyl to jen můj výmysl, musel být 
vlastně podložen souhlasem státní správy, byl to školský úřad, bylo to Ministerstvo školství, které 
dalo tomuto projektu požehnání

- takže chci zdůraznit, že se jedná a jednalo vyloženě o metody, postupy práce k tomu, aby každé 
dítě, které přijde do školy dostalo rovnou šanci, těšilo se do školy a mělo důstojný vstup do života 
a na tomto principu byla stavěna práce celé základní a mateřské školy, je potřeba odlišit tyto věci, 
takže pokud budeme mluvit o programu školy, tak každá základní škola se musí řídit rámcovým 
vzdělávacím programem, některé mají k tomu ještě zaměření, rodiče mají možnost výběru, ale už 
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se tady nejedná o přístupy, které by vlastně měly být společné všem školám a to se nějak prostě 
opomíjí

- zš a mš se umí zaměřit na všechny děti, dát všem dětem rovnou šanci a to se v podstatě podařilo a 
výsledkem je, že do školy nenastupují jen děti z Předmostí, ale i z širokého okolí, takže není 
pravda, že by ubývalo dětí v ZŠ Hranická díky tomu, že je převezme ZŠ Pod Skalkou, to jsou 
základní rozdíly a bylo by potřeba rozlišovat

- současná škola pod vedením paní ředitelky Sedláčkové zajišťuje podmínky pro dosažení vrcholu 
ve vzdělávání dětí, mám obavy z toho, pokud se toto zařízení sloučí a bude vyhlášeno výběrové 
řízení, chci říct, že ředitel školy je vždycky vztyčným důstojníkem, který tu školu vede a vede i 
své zaměstnance, kteří se musí v rámci metod postupů a různých forem práce vzdělávat, takže 
učitelé naší školy se museli dlouhodobě vzdělávat a ředitel určuje ten směr, takže žádám vás také 
o to, aby jste zvážili tuto situaci a nechali prostor paní ředitelce Sedláčkové 

občan – p. Pospíšilík
- když jsme se před 4 lety rozhodovali, kam dáme našeho staršího syna do školy, tak jsme si obešli 

rodiče, o kterých jsme věděli, že mají děti v jedné nebo ve druhé škole, s hrůzou jsme zjistili, že 
běží po Předmostí, Popovicích a po Vinarech fáma, že škola Komenského má učitele, kteří 
pedantští, přísní, zlí na děti a že jestli je tam dáme, že špatně dopadneme

- poslechli jsme si i druhou variantu a nakonec jsme se rozhodli, že dáme syna Adama do školy na 
Komenského do 1.třídy a udělali jsme dobře, jsme tam maximálně spokojeni, učitelé přátelští, 
přísní na rodiče a ne na děti, jsou důslední a myslím si, že náš Adam chodí do školy velmi rád, 
těší se do školy i ve 3. třídě a nemotivoval i mladšího kluka Šimona, který teď jde do 1. třídy a 
chce jít také na Komenského

- tyto revanše mezi dvěma školami  nebo spíš si myslím mezi jednou školou dělají pro to sloučení 
velmi špatné jméno, myslím si, že by měly táhnout za jeden provaz, měly by se domluvit a tak jak 
tady zazněly ekonomické nebo lidské argumenty, měly by táhnout k tomu, aby ty děti obou škol 
byly spokojené

- ta jednostranná řeč jednotlivých lidí, kteří pod tu školu spadají a buď jsou to zaměstnanci nebo 
příznivci té školy, že to je špatně

- plně tady souhlasím s paní Pospíšilovou, která řekla argumenty plně vyvážené a za nimi si stojí a 
věřím tomu, že další rodiče ze školy Komenského 

Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
- konkurzní řízení na obsazení post ředitele v případě schválení sloučení bude vyhlášeno na 

nejbližší Radě města Přerova, bude to standardní konkurzní řízení, kde samozřejmě jednou 
z podmínek, kterou budou muset uchazeči splnit je předložení koncepce, nový ředitel bude 
zavázán tím, co vytvoří přípravný tým

- co se týká paní ředitelky Sedláčkové, ta se samozřejmě může do konkurzního řízení přihlásit, 
nový ředitel si potom stanoví celé nové vedení, čili není ani vyloučeno, že mohou být obsazeny 
posty zástupců ředitelů apod. z řad ZŠ Pod Skalkou

Ing. Dostal
- jsem rodič dítěte, které chodí do ZŠ Komenského, také neskáču 2 m do výšky a nemám radost 

z toho, že tyto dvě školy se dávají dohromady, protože jsme také dali oba dva syny do školy 
Komenského

- nicméně chápu situaci, která nastala, školská koncepce se před 2 měsíci schválila 29 hlasy, nebyl 
to můj výmysl, byl to předložený návrh, který zastupitelstvo schválilo

- co se týče učitelských sborů – jsem velmi rád a doufám, že to bude dále probíhat, že učitelé se 
budou scházet a budou tvořit novou koncepci, která jediná je zárukou toho, že učitelé si vyberou 
tu nejlepší ze svých koncepcí a budou pokračovat spolu a táhnout za jeden provaz

- co se týče výběru ředitele, zastávám názor a řekl jsem to už před 2 měsíci, že nejlepší by bylo 
podle mého názoru, kde ředitel, jak i řekla paní Mgr. Grigárková, je ten na té špici, ta hlava, ten, 
ke kterému se to všechno vztahuje a ten, který všechno ovlivňuje 

- já jako rodič dítěte ze školy Komenského stojím za tím, aby bylo výběrové řízení a nejlepší 
z uchazečů, aby získal toto místo
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p. Tomaníková
- mám ještě doplňující otázku, tato budova, která se sloučí bude sloužit školství dál, ať už 

z mateřské školy 

Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
- uvolněná budova ZŠ Pod Skalkou 11 – my zvažujeme záměr rozšíření součástí stávajících 

sociálních služeb města Přerova a to jeslí , čili je tam jedna možnost, že bychom tam rozšířili 
kapacitu jeslí 

občanka – p. Kostíková 
- krátce bych zareagovala na vystoupení p.Pospíšilíka a p. Dostala – myslím si, že kdybychom tady 

postavili do řady všechny rodiče ze všech škol – 200 na jedné straně, 200 na druhé straně – každý 
si vždycky bude hájit svoji školu

- vystoupila bych ještě za zaměstnance ZŠ a MŠ Pod Skalkou, protože jak tady někdo zmínil, že 
jsme přítomni včetně rodičů ve velkém množství, tak to je proto, že jsme v podstatě znejistěli

- celé 3 měsíce se v podstatě mluvilo o tom, že slučovat se bude, s čím samozřejmě souhlasíme, ale 
pořád nebylo dáno, jak se bude slučovat a teď najednou jsme se přečetli usnesení z rady, že ZŠ 
Pod Skalkou zaniká a slučuje se pod ZŠ Hranickou, což samozřejmě je asi důvod k znepokojení

- ZŠ Hranická, když si toto přečte, být znepokojená nemusí, tak proto chápu, že tady nejsou 
přítomni, navíc si myslím, že výhoda ZŠ Hranické je v tom, že má, jak tady řekl p.Dostal, rodiče 
v jedné osobě, zároveň předsedu rady školy, zároveň člena zastupitelstva a zároveň člena rady 
města, což si myslím, že je pro školu velká výhoda, bohužel škola Pod Skalkou takového člověka 
nemá

- já bych chtěla ještě jednou podpořit paní ředitelku Marii Sedláčkovou, předala bych tady 
p.primátorovi podpisový arch, kde podpořili zaměstnanci paní ředitelku, protože tak jak tady, tak i 
Mgr. Pospíšilová z odboru školství i p. Hluzín mluví o tom, že nový ředitel musí dodržet vlastně 
ten školní vzdělávací program, který vznikne na základě práce týmu, který byl už ustanoven, tak 
úplně stejně by jej mohla dodržet paní ředitelka Sedláčková, která byla potvrzena ve funkci na 
základě koncepce, je tam středisko volného času, se kterým má zkušenosti, je tam integrace 
zdravotně postižených a samozřejmě pokud město zaručí, že ani druhá strana ZŠ Hranická, bude 
tam i to jejich začleněno, tak v čem je problém, aby paní ředitelka nemohla pokračovat

Mgr. Puchalský
- je to pro mě odpoledne velmi poučné ze dvou základních důvodů – první je slyšení občanů, které 

bohužel mělo proběhnout daleko dříve než probíhá jednání zastupitelstva o tak zásadní věci, tedy 
v tomto spatřuji pochybení příslušných odpovědných orgánů města a magistrátu a druhá věc je 
pro mě ještě zásadnější 

- je nepochybné, že proti sobě stojí dva momenty – tvrdá fakta, ekonomická existenční a 
koneckonců i obsazenost jednotlivých škol, zcela logický důsledek je sloučit na straně jedné a na 
straně druhé tedy měkké prostředky a metody, kterými se tyto dvě školy liší a které má vyřešit 
expertní tým

- i sám odbor školství upozorňuje na tři slabé stránky toho procesu, protože když jsem dostal 
původní materiál, tak jsem z něho byl jelen, proto jsem dožádal odbor o další doplňující otázky a 
taky kdyby byl schopen v rámci SWOT analýzy sdělit svůj názor – této odpovědi se mu dostalo a 
já znovu akcentuji ty dvě základní věci, které na sebe naráží a které jsou nejcitlivější a mají emoci 
– je to existence dvou školských vzdělávacích programů a nutnost jejich propojení a nutnost 
řešení stávající rozdílnosti ve formách hodnocení žáků a přístupu žáků

- to jsou metody a způsoby, kterými se tyto školy od sebe významně liší 
- já se domnívám, že pokud nebude garantovat rada, případně p.náměstek Hluzín, že ty expertní 

týmy budou pracovat v nějakém systému, v nějakém řádu, tzn. že je někdo bude koordinovat a 
řídit, nemíním tím nutit a donucovat, že je možné, že při organizačním nezajištění nedojdou 
k tomu čeho si bohulibě slibujeme, že nedojde k průniku toho pozitivního jedné na druhou školu, 
já toto považuji za nejslabší místo toho návrhu na usnesení, není možné říci město od toho dává 
ruce pryč, kantoři mají naprosto svobodnou vůli, víte velmi dobře, že ty problémy budou na sebe 
narážet
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- je nepochybné, že může paní ředitelka Sedláčková zastávat funkci zástupce ředitele po přechodné 
období a nepochybně by to bylo dobré, že i pedagogové, kteří pocházejí ze školy Hranická budou 
začleněni přirozeně a přinesou pozitiva do ZŠ Hranická 

- nicméně organizačně se domnívám a koneckonců i administrativně právně, že musí město ten 
proces činnosti toho expertního týmu koordinovat a nechci říct v tom špatném slova smyslu 
dozorovat a dávat výstupy jak zastupitelstvu tak i radě, abychom dosáhli toho, čeho chceme, 
abychom přesvědčili rodiče obou dvou škol, že ten krok je správný nejenom ekonomicky také 
z hlediska metod a výuky 

Mgr. Hluzín
- není to pravda, že zanikla škola Pod Skalkou a Hranická zůstávala
- Hranická zaniká v podstatě tak jako v té své původní podobě, bude spojená škola, se svým švp, 

který prostě bude jiný než byl doposavad, ne samozřejmě mnoho, nicméně bude průnikem dvou 
švp, takže zároveň Pod Skalkou zaniká i stávající stav na Hranické a to, co bude potom bude 
druhá věc

- co se týká spojení, respektive toho kolektivu, právě proto, že jsme věděli, že asi bude záležitost 
emotivní, tak jsme aspoň z počátku nechtěli a jsme ujišťováni, že ten tým pracuje dobře, aspoň 
když jsme s ním měli sezení, tak jsme se nedozvěděli, že je něco špatně 

- zatím jsme byli ujišťováni, že na druhém stupni jsou výraznější rozdíly, nicméně, že to půjde přes 
disponibilní hodiny apod. nějakým způsobem to dát dohromady i s použitím toho přechodného 
období, o kterém tady hovořila paní Pospíšilová

Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
- my samozřejmě s koordinací výstupů toho přípravného týmu počítáme, začal pracovat počátkem 

ledna, takže předpokládáme pravidelné schůzky zástupců odborů a přípravného týmu a 
samozřejmě není problém ty postupné výstupy dávat na vědomí Radě města Přerova, případně 
zastupitelstvu

občanka – p. Krtková
- nesu podpisy 90 rodičů, kteří prostě nesouhlasíme s tím, aby byla utlumena naše koncepce školy a 

chtěli bychom, aby paní Mgr. Sedláčková zůstala ve funkci

občan – p. Vyhlídka
- je známo, jednou se děti rodí, jednou je méně, jakmile jednou zničíme školu, pak se těžko zařizuje 

nová a dám vám jenom jeden známý fakt, to co ve světě skvěle funguje do toho se nemá 
zasahovat a pak je ještě druhá zkušenost – jakmile je příliš pilný úředník, tak většinou vymýšlí 
nesmysly

Mgr. Grambličková
- mám takový vnitřní rozpor, protože skutečně si myslím, že by to sloučení nemuselo nutně 

nabourat koncepci obou škol, protože jsem svého času spolupracovala s oběma řediteli, já si 
opravdu myslím, že to, co zaznělo ze strany paní Pospíšilové, že obě ty školy dá na různou misku 
vah, aby byly v rovnováze, že to platí 

- skutečně nemůžu říct ze své pozice, kdy jsem se školstvím zabývala nebo později, že by některá 
škola byla horší, prostě každá škola je jiná

- jsem pro sloučení, ale v okamžiku, kdy schválíme bod 2, že přejímající organizací je škola 
Komenského, tak si musíme uvědomit, že ta moje námitka, aby pokračovala paní ředitelka 
Sedláčková, úplně padá do nenávratna, čili tímto okamžikem musí být vyhlášeno konkurzní 
řízení, teď mi poraďte, jak z toho ven?

občan – p. Peška

Procedurální hlasování o udělení slova: 33 pro
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občan – p. Peška
- jmenuji se Vladimír Peška a jsem ředitelem ZŠ Předmostí, na Hranické ulici, za těch 23 let, co 

jsem ve vedení školy jsem s městem jako zřizovatelem řešil celou řadu situací a vždycky jsme se 
nějak shodli 

- mě teď v poslední době uniká, proč se tady kolem toho rozvířili vášně a v podstatě padají tady 
slova, která bych mohl tady velice jednoduše buď doplnit nebo dokonce vyvrátit, na to tady není 
čas

- já si myslím, že tady vůbec nejde o to jaký bude vzdělávací program, co základní škola má 
poskytovat nebo nemá, ale jde o firmu, o firmu jako takovou jak se bude jmenovat, kde bude sídlit 
a kdo bude vedení, takže kdyby to bylo obráceně, že to nebude Hranická 14, ale Pod Skalkou 11, 
kdyby se rozhodlo, že ve funkci zůstane někdo ze zaměstnanců tzv.mateřídoušky, myslím si, že 
by tyto vášně nenastaly, z naší strany určitě ne

- také máme odezvu od svých rodičů, kteří říkají, když to dopadne tak nebo onak, dáváme děti pryč, 
já, poněvadž za týden budou zápisy, všude prohlašuji, když nechcete přijít k nám k zápisu, 
přijděte Pod Skalku, hlavně přijděte do Předmostí , jedině pokud udržíme děti v Předmostí, ty 
školy tam zůstanou, za ta léta jsme byli jak na houpačce – nejprve jsme měli relativně málo žáků, 
potom dokonce až tisíc a teď jsme zase tam, kde jsme 

- že jsme se odrazili ode dna, že zase 2 roky se nám počet prváků zvětšuje, to je zase věc k diskusi, 
čím to je, ale ten pokles tady určitě bude 

- pokud by se vám podařilo v rámci zachování klima v Předmostí zařídit přejmenování ulic 
v Předmostí tak, aby ta škola, která je postavená jako základní měla adresu Pod Skalkou 11 a ve 
vedení bude někdo z mateřídoušky, pak určitě by to přineslo klid a my ten klid potřebujeme

- jestliže máme dávat vzdělávací program k 1.9.2013, je potřeba začít co nejdříve pracovat 

občanka – p. Vašinová
- ve škole jsem působila jako zástupce žáků, jako rodič, dnes jsem pedagogický pracovník a jsem i 

členem přípravného týmu
- k tomu, co řekl pan ředitel Peška, tak bych chtěla podotknout, že rozhodně jde i o tu značku té 

firmy a jde také o ty přístupy a o ten vzdělávací program, který se budeme snažit vytvořit 
- postupy, se kterými se pracuje, jsou odlišné, každá škola je jiná, ale rozhodně nepodceňujeme, co 

se ve škole děje

Hlasování: 23 pro, 8 se zdrželo, 2 nehlasovali

702/16/7/2013 Sloučení zařízení školního stravování zřizovaných statutárním městem 
Přerovem     

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje sloučení příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27, 
IČ: 62350242, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27, příspěvkové organizace Školní 
jídelna Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782315, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U tenisu 4 a 
příspěvkové organizace Školní jídelna Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 49558269, se 
sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14 s příspěvkovou organizací Zařízení 
školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Kratochvílova 30, s účinností od 01. 08. 2013,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2013

2. schvaluje , že přejímající organizací příspěvkové organizace Zařízení školního stravování 
Přerov, Trávník 27, IČ: 62350242, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27, 
příspěvkové organizace Školní jídelna Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782315, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město,  U tenisu 4 a příspěvkové organizace Školní jídelna Přerov - Předmostí, 
Hranická 14, IČ: 49558269, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14 je 
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příspěvková organizace Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 
49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30, na kterou s účinností od 01. 
08. 2013 přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Zařízení školního stravování Přerov, 
Trávník 27, Školní jídelny Přerov, U tenisu 4 a Školní jídelny Přerov - Předmostí, Hranická 
14,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2013

3. schvaluje dodatek č. 5 ke zřizovací listině a dodatek č. 5 k protokolu o předání a převzetí 
nemovitého majetku k hospodaření, příloze č. 1 zřizovací listiny Zařízení školního 
stravování Přerov, Kratochvílova 30. Znění dodatků je přílohou č. 2 a 3 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2013

Diskuse:
p. Passinger
- nikde jsem neviděl vyčísleno jaké úspory se sloučením organizací očekávají z hlediska rozpočtu 

města 
- pokud se mám rozhodnout, tak bych tento argument potřeboval a je málo, že pouze se dá 

předpokládat, že spojením zařízení školního stravování dojde k úsporám
- myslím si, že na prvním místě je určitě ten rozpočet těchto dvou organizací, jinak si myslím, že to 

je v podstatě to samé,co bylo stávající materiál

Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
- jednak to budou úspory ve vazbě na státní rozpočet, které v současné době nelze vyčíslit, protože  

pro každý kalendářní rok jsou jiná pravidla, nicméně již několik let se hovoří, že stát na nás bude 
přenášet platové náklady nepedagogických pracovníků, v této chvíli ušetříme státní finanční 
prostředky, ale v budoucích letech se to může odrazit i v provozních prostředcích statutárního 
města Přerova

- co se týká provozu stávajících zařízení, tak tam není v této fázi předpokládaná změna, čili tam 
normálně budou zařízení fungovat v dosavadní podobě, tam se úspora nepředpokládá, pouze třeba 
v případě úbytku strávníků by se v budoucích letech třeba řešilo, že by se školní jídelna změnila 
na školní výdejnu a potom by tam ta úspora přicházela v úvahu, nicméně tím, že vytvoříme velké 
zařízení, paní ředitelce se otevřou ruce v oblasti doplňkové činnosti, bude mít větší výsledek 
hospodaření v této oblasti a bude moci více investovat ze svých vlastních zdrojů třeba do 
vybavení, protože už zastarává apod., čili nebude takový tlak na rozpočet města

Ing. Machát
- materiál byl projednáván FV, který ho doporučil ke schválení

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

703/16/7/2013 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – zaměření školy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. se neusneslo schválit pravidla a rozsah financování nákladů učitele tělesné výchovy (s 
osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) pro období 2/2013 – 8/2018; 
správce haly pro období od 8/2013 – 8/2018 a uklízeče haly pro období 9/2013 – 8/2018 
příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358,  se sídlem 
Přerov, Přerov I  –  Město, U tenisu 4, dle důvodové zprávy, a to z  rozpočtu statutárního 
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města Přerova a  za předpokladu finančního krytí těchto nákladů v  rozpočtu statutárního 
města Přerova pro příslušný kalendářní rok.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2018

2. se neusneslo schválit následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 8 433,7 - 453,0 7 980,7

3113 610  Základní školy 26 281,9 + 453,0 26 734,9

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

 610  Školská zařízení 41 781,9 + 453,0 42 234,9

Diskuse:
Mgr. Grambličková
- už na minulém zastupitelstvu jsem se vyjádřila k tomu, že město Přerov se zavazuje financovat 

náklady na pedagogického pracovníka
- běžně mzdové náklady na pedagogické pracovníky hradí stát, tady v tomto případě se k tomu 

zavazujeme podle mého názoru úplně zbytečně, protože lze nepochybně získat pedagogického 
pracovníka, který bude mít nějakou trenérskou kvalifikaci a v tom případě bychom nemuseli tyto 
mzdy hradit, ale opět by šly ze státních prostředků

- mě připadne, že tento materiál je v rozporu s tím předchozím, protože tam šetříme a tady naopak 
dáme půl milionu na plat, je to zbytečné, podívejte se na školu Kopaniny, kde je fotbalová třída, 
případně na Želatovské hokejová,myslím si, že tam mají také kvalifikované učitele, kteří jsou 
současně i trenéry a nemusí do toho město Přerov finančně vstupovat

- proto upozorňuji, že pro tento materiál nebudu zvedat ruku, protože si myslím, že každý ředitel by 
byl schopen si tohoto pedagogického pracovníka zajistit tak, aby to město Přerov nestálo půl 
milionu ročně

primátor Ing. Lajtoch
- situace je tu jiná než u těch jiných škol, protože jsme tady vybudovali zázemí pro gymnastickou 

halu, my jsme to původně chtěli odčlenit, nicméně to nejde, je to školské zařízení, na straně druhé 
je tam aktivita sportovních oddílů, kteří by chtěli rozvíjet svou činnost a to sloučení není ideální a 
tam to skřípe

- proto jsme přišli s tou variantou, kterou předložil současný pan ředitel školy, abychom tam měli 
kompetentní osobu, která by to prostě zabezpečovala

- měl jsem představu takovou, říkal jsem to na radě, aby se to po roce vyhodnotilo, jestli je to 
přínosné 

- v současné době, abychom to opravdu mohli provozovat a fungovalo to zařízení, tak jsme 
přistoupili na toto řešení, které navrhl p.ředitel školy

Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
- v podstatě vše, co bylo potřeba říci, řekl p. primátor
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- opravdu to specifikum té ZŠ U tenisu  je dáno tím, že má ve správě gymnastickou a v podstatě, 
abychom dosáhli maximálního využití této haly a propojení se vzdělávacím programem, tak jsou 
navrhovány tady ty pracovní pozice

Ing. Machát
- i tento materiál byl projednáván FV a nad tímto materiálem jsme se neusnesli

p. Passinger – technická
- na jedné straně ušetříme, na druhé straně utratíme, takže 0 od 0 pojde, takže budu hlasovat proti, 

protože jsme nic neušetřili

p. Tomaníková
- mě zaráží to zdůvodnění, protože napřed chtěl p. Lorenc udělat z výměničky halu na cvičení, 

takže dobrý skutek má být po zásluze potrestán, z tohoto materiálu si to odnáším

Hlasování: 17 pro, 8 proti, 8 se zdrželo - NEPROŠLO

704/16/7/2013 Hodnocení práce ředitelů v roce 2012 - informace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí výsledky hodnocení práce ředitelů 
základních škol a mateřských škol  zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy.

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval

705/16/7/2013 Soukromá mateřská škola - poskytnutí účelové dotace, podmínky 
školního stravování

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 350 000,- Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy o 
poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a společností 
Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad Bečvou, 
Loučská 237/1, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na dobu určitou od 
01. 09. 2013 do 31. 08. 2019. Další podmínky uvedené v důvodové zprávě budou 
zakomponovány do ujednání smlouvy o poskytnutí dotace.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2013

2. schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Základní školy a Mateřské 
školy Sluníčko s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad Bečvou, Loučská 237/1, v 
zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerov za stejných podmínek 
jako dětem mateřských škol zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové zprávy na 
dobu určitou od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2019. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti 
zapsané do jmenované školy na pracovišti situovaném v Přerově, Bajákova 18.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2013

Hlasování: 33 pro
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706/16/7/2013 Speciální mateřská škola - poskytnutí účelové dotace, podmínky 
školního stravování

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 340 000,- Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy        
o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a společností 
Speciální mateřská škola A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – Město,  U 
Bečvy 2883/2, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na dobu určitou od 01. 
09. 2013 do 31. 08. 2019. Další podmínky uvedené v důvodové zprávě budou zakomponovány 
do ujednání smlouvy o poskytnutí dotace.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2013

2. schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Speciální mateřské školy       
A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – Město,  U Bečvy 2883/2  a do 
Mateřské školy A & T s.r.o., IČ: 25377060, se sídlem Přerov, ul. U Bečvy č. 2 v zařízeních 
školního stravování zřízených statutárním městem Přerov za stejných podmínek jako dětem 
mateřských škol zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové zprávy na dobu určitou 
od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2019. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti zapsané do 
jmenovaných škol na pracovištích situovaných v objektu Přerov, U Bečvy 2 a 3.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2013

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- v bodě 1. je poslední věta:  Další podmínky uvedené v důvodové zprávě budou zakomponovány 

do ujednání smlouvy o poskytnutí dotace. – jedná se mi o to, že odbor ekonomiky tam uvádí, že 
dává ke zvážení, zakomponovat, že výše dotace se sníží v případě, kdy počet dětí speciální 
mateřské školy nedosáhne alespoň úrovně 80% z celkového počtu dětí předmětné mateřské školy, 
tak jestli tato podmínka bude zakomponována do smlouvy či ne?

Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
- to se jedná o názor odboru ekonomiky a my jsme ho tam nezapracovávali, takže záleží na vašem 

zvážení 

Hlasování: 28 pro, 5 se zdrželo

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

707/16/8/2013 Dobrovolnictví v Nemocnici Přerov - mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč 
mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a subjektem Středomoravská 
nemocniční, a.s., IČ 27797660, se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 796 04, jako 
příjemcem dotace, na přípravu a realizaci projektu Dobrovolnictví v Nemocnici Přerov.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Rada města Přerova
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Termín: 29.3.2013

2. neschvaluje následující úpravy rozpočtu:

PAR ORJ Původní 
rozpočet

Rozpočtové 
opatření

Rozpočet po 
úpravě

3549 620 Ostatní speciální zdravotnická
 péče (program primární prevence)

18,0 -10,0 8,0

3549 620 Ostatní speciální zdravotnická
 péče

0,0 +10,0 10,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 23 650,0 +10,0 23,660,0

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2013

Diskuse:
p. Laga
- je to skutečně asi dobré, co se tady předkládá, ale má to jeden takový trošku problém, protože co 

si budeme povídat, majitel Agelu p. Chrenek dodal do volební kampaně pana knížete 5 mil.Kč a 
tady nemá 10 tis.Kč, tak to je mi trapné a myslím si, že je to úplně nedůstojné, aby si takto 
požádal o těch 10 tis.Kč, takže jsem zásadně proti, takže ať si to uhradí

Ing. Machát
- materiál byl projednáván FV a doporučuje zastupitelstvu schválit tento materiál, nicméně se 

přikláním k tomu, co říkal p. Laga

Ing. Dostal
- mám informaci, že tato organizace snad tady ještě nefunguje, ale samozřejmě se chystá fungovat, 

jak vidíme, v Přerově už funguje jiná organizace např. maltézská pomoc, která také bude 
potřebovat nějaké finanční prostředky a ta bude žádat o grant, takže dejme tady prostor i 
Středomoravské nemocniční ať si požádá pomoci grantového programu

- já tedy navrhuji protinávrh neschvaluje

Mgr. Grambličková
- chtěla jsem pro ten materiál hlasovat, ale argumenty p.Dostala jsou naprosto jednoznačné a pokud 

ještě nefunguje ta organizace, tak kdoví, kde by se těch 10 tis.utopilo
- počkejme si, až se to opravdu nějak vykrystalizuje a grantový program k těmto účelům je ideální

Hlasování o protinávrhu Ing. Dostala – neschválit: 26 pro, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali

708/16/8/2013 Záměr na poskytnutí dotace na koupi upraveného automobilu
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč panu Václavu Herzingerovi, trvale bytem 
Kokory 63, na koupi upraveného automobilu pro přepravu osoby těžce zdravotně znevýhodněné v roce 
2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

VARIANTA  II.
neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč panu Václavu Herzingerovi, trvale bytem 
Kokory 63, na koupi upraveného automobilu pro přepravu osoby těžce zdravotně znevýhodněné         
v roce 2013.

Diskuse:
Ing. Machát
- FV se nad tímto materiálem neusnesl

Hlasování o variantě II, kterou doporučil předkladatel: 23 pro, 7 se zdrželo, 3 nehlasovali

PŘESTÁVKA: 16.55 – 17.05 hodin

ZAŘÍZENÍ NA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADU

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

709/16/9/2013 Informace o přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady         
v Olomouckém kraji, včetně zařízení na energetické využití odpadu.

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:
Ing. Symerský
- nejprve bych chtěl omluvit pana hejtmana z pracovních důvodů se musí omluvit z dnešního 

jednání
- Olomoucký kraj plánuje v horizontu jednoho měsíce seminář pro zastupitele i občany města, kde 

budou seznámeni se studií proveditelnosti, tohoto semináře se určitě pan hejtman rád zúčastní
- Jak bylo zmíněno na konci ledna byla zveřejněna studie proveditelnosti integrovaného systému 

nakládání s odpady v Olomouckém kraji, která byla přijata řídícím týmem, který je tvořen 
zástupcem OL kraje a zástupcem 13 největších měst OL kraje, tito přistoupili k memorandu o 
společném postupu při tvorbě integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji 
neboť jsou si vědomi regionální povahy problematiky odpadového hospodářství

- Studie zpracovaná na základě přijaté strategie odpadového hospodářství v našem kraji to je 
vytvoření integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v kraji, který by byl schopen 
naplnit všechny zákonné požadavky odpadového hospodářství a současně by byl dlouhodobě 
udržitelný, environmentálně přijatelný, ekonomicky výhodný pro obce a samozřejmě sociálně 
dostupný pro občany našeho kraje

- Olomoucký kraj se musí touto problematikou zabývat také z toho důvodu, že podle 
připravovaného zákona o odpadech, pravděpodobně od r. 2023 bude ukončeno skládkování 
neupraveného komunálního odpadu
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- Součástí připravovaného zákona je také to, že ještě před r.2023 bude docházet k postupnému až 
několikanásobnému růstu skládkovacích poplatků a skládkování bude i ekonomicky značně 
nevýhodné

- Města i obce OL kraje budou muset také dodržet podmínku a to materiálového využití 50% 
využitelných složek komunálního odpadu jako je papír, plast, sklo a kovy, legislativní povinností 
bude samozřejmě dodržení hierarchie nakládání s odpady – to je za první předcházet vzniku 
odpadů, druhým stupněm je případně pro odpady hledat opětovné využití, potom když odpad 
opětovně využít nelze, lze jej využít materiálově tzv.recyklace a dalším stupněm je jiné využití 
odpadu např. energetické využití, teprve až když odpad nelze využít ani energeticky tak jej lze 
uložit na skládku

- Vytvořením a možnostmi vzniku tohoto systému, který by dodržoval zmíněnou hierarchii 
nakládání s odpady a plnil legislativní cíl se studie zabývá primárně

- V rámci první části studie je zmíněna prevence vzniku odpadu, dále oddělené nakládání 
s vytříděnými složkami, dále studie popisuje oblast nakládání s biologicky rozložitelným 
komunálním odpadem, zabývá se sběrem nebezpečných složek komunálního odpadu, stavebního 
odpadu i problematickým nakládáním s objemným odpadem

- Tady je třeba zdůraznit, že OL kraj v posledních třech letech patří mezi nejlepší kraje v třídění 
v rámci celé republiky, během 7 let předpokládáme další nárůst barevných nádob, kterých by 
v r.2020 mělo být takřka 21 tis. v celém kraji oproti současným 16 tisícům

- Studie proveditelnosti předpokládá v uvedeném horizontu do r. 2020 s nárůstem separace 
biologicky rozložitelného komunálního odpadu asi o 135% a dále počítá s růstem třídění papírů, 
plastů, skla a kovů o 26% ve srovnání se současným stavem

- Kdyby se to kraji podařilo splnit, tak splníme tu podmínku 50% recyklace využitelných složek, 
které jsou v komunálním odpadu. Avšak i přes neustálý rozvoj systémů na nakládání s těmito 
složkami nám zůstává zbytkový směsný komunální odpad, který již nelze materiálově využít 
avšak lze jej využít dalším stupněm z hierarchie jak bylo zmíněno – to jiné využití v tomto 
případě to energetické.Výhřevnost směsného komunálního odpadu je asi kolem 10 MJ/1kg, což 
odpovídá výhřevnosti hnědého uhlí.

- V této souvislosti se setkávám s otázkou zda není lepší více třídit než odpad spalovat. To 
rozhodně ano, je naivní si myslet tříděním je možné zlikvidovat veškerý komunální odpad, není to 
možné teoreticky natož prakticky. Všichni víme, že máme v třídění rezervy ať už jsou způsobené 
naší občasnou leností nebo objektivními důvody, že třeba v místě, kde žijeme nejsou podmínky 
pro třídění úplně ideální. Prioritou OL kraje je samozřejmě zlepšovat podmínky pro třídění, 
zároveň je však neúnosné zbytkový směsný komunální odpad vyhazovat na skládky, když z něj 
můžeme vyrobit energii, teplo a s ním vytápět domácnosti. Navíc tím ušetříme neobnovitelné 
zdroje jako třeba ropu, uhlí nebo zemní plyn. Kapacity skládek navíc nejsou nekonečné, každou 
další skládkou zatěžujeme životní prostředí, ve kterém budou žít naše děti. Zařízení na 
energetické využívání odpadu je sofistikované zařízení, elektrárna i teplárna zároveň a podléhá 
mnohem přísnějším ekologickým kriteriím než jiné energetické zdroje např. teplárny spalující 
uhlí. Spolu s výrobou energie ze zemního plynu je spalování odpadu v takových zařízeních 
jedním z nejčistších způsobů získávání energie. Spalovnu, jak bývá často označováno, je 
veřejností vnímáno jako něco, co jenom primitivně spaluje odpad, produkuje černý štiplavý kouř 
plný škodlivin. Něco takového by však v dnešní době nebylo dost dobře možné postavit ať už 
díky ekologickým, národním i evropským normám nebo prostě z ekonomických, pragmatických 
důvodů. Zařízení na energetické využívání odpadů je běžnou součástí moderních odpadových 
systémů v západní Evropě, kde je takových zařízení asi 340, v sousedním Rakousku třeba 14, 
v Německu je jich asi 70. Na rozdíl od nakládání s vytříděnými složkami komunálního odpadu, 
pro které jsou příslušná zařízení je na území OL kraje jako jsou např. třídící linky nebo rozvíjející 
se kompostárny či bioplynové stanice možnosti energetického využití komunálních odpadů v OL 
kraji nejsou. Také v okolních krajích se neplánují kapacitní zařízení, která by mohla využít 
komunální odpady z našeho kraje. Proto se ve svém závěru studie věnuje i tomu, zda jsou na 
území kraje technicky a technologicky vhodná místa pro umístění ZEVa. Místo výstavby 
energetického zdroje musí splňovat zejména podmínku celoročního odběru vyrobeného tepla a 
také možnost vyvedení elektrické energie, což výběr lokalit zužuje. Přesto studie hodnotí 4 
lokality. Samotná stavba však není na pořadu dne, neboť o spuštění do provozu se uvažuje i podle 
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studie nejdříve v r. 2018 a to v tom případě, kdyby ten harmonogram byl příznivě plněn. 
Nejvhodnější se potom po posouzení jeví areál teplárny v Přerově. V této lokalitě by provozem 
ZEVO mimo jiného došlo k úsporám emisí do ovzduší neboť by došlo k nahrazení 
nevyhovujícího kotle místní teplárny.Na dalších místech jsou potom lokality Mohelnice, cukrovar 
v Prosenicích, také jeden podnikatelský projekt bez určení konkrétní lokality. Šlo by však o 
spojený záměr výstavby ZEVO  a recyklační kapacity na sběrový papír.

- V současné době nebylo v zadání ani si studie nekladla ambice hodnotit vlivy provozu tohoto 
zařízení na jednotlivé složky životního prostředí v možných lokalitách neboť v současné době 
není přesně definována ani lokalita, ani kapacita zařízení, ani spalovací technologie ani 
technologie čištění spalin.

- Toto hodnocení by samozřejmě proběhlo dle příslušné legislativy pro určenou lokalitu s určitou 
kapacitou a technologií procesem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí čili procesem EIA 
za účasti široké veřejnosti.

- Takže na nejbližší období bude role OL kraje spočívat v tom, že bude intenzivně informovat 
všechny obce OL kraje, což by mělo proběhnout v I. pololetí letošního roku s tím, že cílem 
samozřejmě bude, aby se do systému zapojilo co nejvíce obcí.

- Závěrem bych řekl, jak bylo zmíněno, že zhruba do 1 měsíce počítáme s tím, že uspořádáme 
seminář, kde budou přítomni jak zpracovatelé studie a tento seminář bude pro všechny zastupitele 
a pro občany našeho města.

- Je tady přítomna paní Ing. Ochmanová, vedoucí odd.ochrany životního prostředí Krajského úřadu 
OL kraje, v případě odborných dotazů jsme schopni i tyto odpovědět.

Mgr. Netopilová
- Chci se zeptat v souvislosti s tím, co říkal p. Symerský, jestli na tom plánovaném semináři bude 

také někdo ze skutečných odborníků nikoliv politici a zejména někdo z odborníků, kdo má jiný 
názor než jak nám deklaruje ta studie proveditelnosti?

- Na předchozích zastupitelstvech jsem již o tom hovořila, mě permanentně překvapuje, že my 
vlastně pořád dokolečka dostáváme ten samý materiál, pořád dokolečka se dozvídáme, že sice je 
možné, že spalovna bude v Přerově, ale že zároveň bude možné, že spalovna bude někde jinde, 
přitom všichni víme, zřejmě bude tady, protože peníze na spalovnu jsou jedny z posledních 
velkých zdrojů peněžních, které ještě jsou, ale jaksi chybí jakákoliv oponentura, jakákoliv 
diskuse, pamatuji se, jak se tady plánovala beseda s občany, jak p.náměstek Horák sliboval kdeco, 
nic z toho nebylo, takže mě zajímá další věc, jestli jsou plánované besedy s občany, jakýsi kulatý 
stůl, kde budou slyšet názory obou stran, ale ne z úst politiků, ale z úst skutečných odborníků a 
ještě bych ráda připomněla věci, které tady taky padly už v minulosti jednak, že studie na zřízení 
spaloven, že dělala výhradně v naší republice firma FITE spojená s ODS, konkrétně s p. 
Topolánkem atd. Projekt mladých konzervativců, který tak pěkně byl uveden v Přerově např. 
protože tady vůbec není jisté, že spalovna bude stát, ale projekt mladých konzervativců rozumějte 
svazu mládeže ODS, byl zaměřen na spalovnu v Přerově a ten text toho projektu dělal p. Pašek 
z Plzně, který je opět členem ODS, zastupitelem atd.

- Pro jakousi ilustraci takové základní nevyváženosti to stačí a já bych byla ráda, aby konečně 
město začalo brát vážně jak nás zastupitele, tak občany a aby přistoupilo k tomu, abychom slyšeli 
i jiné názory než ty, které se tady neustále opakují

Mgr. Kulíšek
- Paní Netopilová asi nedávala pozor, když p. Symerský řekl, že bude jednání, které svolá OL kraj 

nebo kulatý stůl, kde budou zastoupeni odborníci a budou moci přijít všichni občané ke kulatému 
stolu včetně politiků, odborníků, akorát by bylo dobré, abyste mohla nadefinovat p.Symerskému, 
kdo je skutečný odborník, abychom mohli potom ty skutečné odborníky pozvat, já nevím, koho 
tím máte na mysli, protože odborníci zpracovávali studii, pokud jsou jiní, přijdou jiní a může ke 
kulatému stolu přijít každý

- Jen malou poznámku k mladým konzervativcům – zase jste neříkala pravdu a zcela cíleně, 
protože to víte, ta akce neprobíhala pouze v Přerově, probíhala v celé republice a ti nejlepší autoři 
těch prací nebo těch příspěvků a v Přerově zvítězil příspěvek, který nebyl nakloněný spalovně a to 
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také víte budou pozváni ke kulatému stolu s odborníky a tak akce probíhala v celé republice 
nejenom v Přerově

Ing. Šlechta
- chtěl jsem jenom p.náměstka Symerského upozornit, že ne vše, co mu připraví jeho podřízení je 

pravdivé 
- použiji z materiálu p. Lajtocha, co navrhuje v dalším bodu, kdy pracovní skupina k referendu by 

se měla dohodnout o způsobu seriozního informování občanské veřejnosti, informování musí být 
založeno na faktech a vy jste třeba ve své řeči použil informaci o tom, že výstavbou ZEVO dojde 
ke zlepšení životního prostředí, protože bude jeden kotel modernizovaný díky ZEVO – tak to není 
pravda, protože Dalkia je zavázána memorandem už 10 let k tomu, že musí rekonstruovat bez 
ohledu na to, jestli tady ZEVO bude nebo nebude tzn. tomu výraznému zlepšení ovzduší dojde tak 
či tak a naopak, když se bude modernizovat čistě kotel pro potřeby energie a výroby tepla bez 
toho, že by spaloval odpady a v něm obsažené nebezpečné látky, tak samozřejmě bude mnohem,  
mnohem čistší

Mgr. Grambličková
- za celou tu dobu, co se tady řeší ZEVO jsem se ještě nevyjadřovala, což je u mě určitě s podivem, 

takže já se vyjádřím ne tak, jak jsem původně chtěla a poměrně šíře se k tomu nějakým způsobem 
postavit, hlavně z toho důvodu, že jsem 8 let měla ve městě na starosti oblast životního prostředí

- já se na to dívám z pozice jiné, mám pocit, že mnozí z nás si neuvědomují, jak obrovský 
psychologický dopad má potenciální výstavba ZEVO v Přerově na všechny lidi tady v Přerově, 
bývalo nás kdysi 50 tisíc, je nás zhruba 45 tisíc, spousta mladých lidí, aspoň, kteří mě oslovují a 
jsou jakžtakž finančně zajištění a chtějí tady vychovávat děti říkají, možná je to momentální póza, 
ale říkají, že jestliže tady bude ještě spalovna, tak my z Přerova odcházíme, my tady nebudeme

- já se v podstatě ani moc nedivím, protože vždycky se dívám s hrůzou na meteorologické mapy na 
ČT1, když ukazují šíři spadu na Ostravsko, my na tom v Přerově nejsme o nic lépe, naše barevné 
spektrum je prakticky stejné jako v Ostravě, takže chci říct zastupujeme tady občany města 
Přerově, to si uvědomme, nezastupujeme tady kraj, nebudu říkat tak nebo tak, pro mě bude asi 
rozhodující výsledek referenda, protože tam už v tom dalším materiálu se deklaruje, že 
referendum bude, otázkou je zda-li bude právoplatné, ale jiná věc je, referendum bude lokální a 
jako takové nemusí být pro kraj závazné, to bych chtěla, abyste to tady řekli nahlas – ano, my si 
uděláme referendum, možná referendum schválí výstavbu ZEVO, protože slíbíme, že bude 
levnější teplo, bude levnější svoz odpadu, já věřím, že spousta Přerováků na to bude slyšet, ale 
možná že referendum bude ve stavu, ne my tady žádné ZEVO – další kouřící komín na západě 
města nechceme a neříkejme, že kouřit nebude, nebude to perpetum mobile, tak potom nevím, jak 
s tím kraj naloží, protože můj názor je, že pro kraj toto referendum závazné nebude, proto je to 
v podstatě můj dotaz

primátor Ing. Lajtoch
- kraj se nehlásí jako investor, kraj teď organizuje – dává dohromady svazek obcí, ale 

pravděpodobně ten investor bude úplně někdo jiný
- já bych rád to, co řekla paní Netopilová, tak jsem se zamýšlel, nejsem absolvent Gymnázia 

J.Škody, cítil jsem takovou ironii, já jsem neslyšel argumenty, které říkají, že tady bude něco 
horšího

- shodou okolností jsem se včera díval na televizi – dopoledne na ČT1 – tak jsem si říkal, jestli ti 
Rakušáci, nejsou hloupí, já to opravdu nechápu, protože když jsme tam byli na exkurzi, tak tam 
viděli jednu spalovnu, takovou oranžovou, teď jsem zjistil, že tam mají dokonce dvě, jednu ještě 
s uměleckými díly, takže asi ti Rakušáci nepochopili jak je to špatné, že tohle zařízení ve Vídni je, 
byl jsem překvapen, že mají dvě, neříkám o tom z důvodu podpory, ale nicméně pojďme se 
seriozně bavit, jak jsme se usnesli, pojďme v referendu občanům vysvětlit, co budeme dělat, 
nemyslím si, že bude nový komín, ale mělo by to nahradit jeden za druhý, to zařízení by nemělo 
být další, ale to jsou věci, které by měl vysvětlovat OL kraj, potažmo, aby se už řeklo, kde to bude 
a poté následovat ty kroky, na kterých jsme se usnesli 16.dubna 2012
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Mgr. Kulíšek
- já bych vrátil debatu na začátek – my jsme dneska ve fázi, kdy OL kraj chce na základě referenda 

vytvořit sdružení obcí, aby nastavil jednotný integrovaný systém nakládání s odpady
- já to znovu zopakuji – jak předejít vzniku odpadů, jak třídit, recyklovat a co se zbytkovým 

odpadem, až bude v této fázi, což není otázka jednoho roku, tak potom vznikne otázka druhá, co 
s tím zbylým odpadem, který nelze jinak využít, pravděpodobně jako v celém světě, není možno 
vytřídit a zpracovat veškerý odpad, tam, kde jsou na tom moc dobře, tak jsou na 60% a to je 
ojedinělý případ, myslím, pan Juliš to vzpomínal, nějaká turínská oblast v Itálii, jinak se na toto 
číslo málokde dostávají, potom vznikne teda ten moment, že budeme bavit o tom, kde vznikne 
případné energetické využití odpadu

- v té tabulce, kterou vidíte, jak říká studie, je uvedeno, jak jsou lokality obodovány, jaké mají 
priority, ale to ještě neznamená, že ten investor, který přijde a já si nemyslím, že to bude kraj, ani 
město si nevybere úplně jinou lokalitu, pokud si vybere podle této tabulky lokalitu Přerov, že má 
určité výhody, tak potom se budeme bavit, že by tady mělo vzniknout nějaké zařízení na 
energetické využití odpadů, samozřejmě jsme se zavázali usnesením zastupitelstva, že bude 
referendum a já odpovím paní Grambličkové – pokud referendum dopadne pozitivně, tak to bude 
podpora občanů, že mají zájem, pokud to dopadne negativně, tak je to pouze doplňující 
stanovisko pro EIAu, která je jediná schopná zhodnotit a určit, jestli soukromý investor na 
soukromém pozemku může ZEVO vybudovat

Mgr. Netopilová
- chtěla bych se ještě vrátit k tomu, co mi říkal p. Kulíšek – nerada zdržuji, ale přece jenom – mě 

ten projekt mladých konzervativců leží v žaludku – ten projekt nebyl, pane Kulíšku, po celé 
republice, on byl jenom ve vybraných městech a k těm vybraným městům zcela záměrně patřil 
Přerov a téma zcela záměrně byla spalovna

- já jsem mladým konzervativcům napsala žádost o poskytnutí jména toho člověka, toho odborníka, 
který zpracoval materiál, jenž šel ke studentům, protože i mě laikovi, ta studie, ten materiál, ze 
kterého měli vycházet, se zdál velice jednostranný

- mladí konzervativci se velice konzervativně rozpakovali nějakou dobu, ale potom mi jméno 
poskytli, já jsem se samozřejmě podívala do internetu a zjistila jsem si potom více, takže 
funkcionář ODS atd.

- to, co jsem ve svém prvním příspěvku zapomněla – mě třeba velice vadí, kromě dopravy, toho 
nárůstu obrovského atd. i to, že pokud nahlédnete do rejstříku znečišťovatelů v republice, tak 
mezi těmi největšími znečišťovateli, v produkci dioxinů, kde nezáleží na množství, kde i to 
nejmenší množství je velmi nebezpečné, tak patří spalovny

- já se obávám ještě jedné věci, obávám se toho, že kampaň kolem spalovny bude vedena 
způsobem, kdy půjde o velmi jednostrannou masáž obyvatel a že tam budou používány velmi 
laciné argumenty, tak jak o nich už mluvila paní Grambličková tzn. občané budou nalákáni na 
domnělé výhody, aby posléze zjistili, že tedy radši se odstěhují z Přerova, než aby byli ve městě 
se spalovnou

Mgr. Kulíšek
- je bezpředmětné se vyjadřovat k mladým konzervativcům 
- vy říkáte, že bude veřejnost masírována, zatím nás tady masírujete vy, dvěma věcmi – ještě jste 

nám neřekla a doufám, že se tak stane po zastupitelstvu, které ty skutečné odborníky máme 
pozvat, vy řeknete, aby byli pozvaní skutečné odborníci, to vypadá, jako by tady jiní odborníci 
než ti, které znáte, tak nám je řekněte a my je pozveme a potom jste tady řekla úplně lacině a 
populisticky, že bude obrovský nárůst dopravy – četla jste prosím vás, tu studii, nečetla, protože 
kdyby jste ji četla, tak by jste věděla i z připomínek, které jsme měli s panem Symerským, že jsme 
prosazovali, aby v případě lokality Přerov byla výhradně použita železniční doprava, což lokalita 
Přerov umožňuje, tudíž by žádné kamiony do Přerova nejezdili, pouze přerovské kukavozy a 
v případě, že by železniční doprava nebyla použita, že by byla použita kamionová doprava na 
svoz do Přerova, tak je nárůst 0,1 0,2% kamionů jako nárůst dopravy na území města Přerova, je 
to necelých 20 kamionů denně, ani to není přesné, je to ještě míň
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Ing. Symerský
- v případě, že by se veškeré odpady svážely do ZEVa v Přerově pouze kamiony, tak nejvíce by 

jich bylo ze směru od Olomouce, asi 24 za den, což je v průměru 1 auto na hodinu, druhý silnější 
směr je od Prostějova, tam by těch vozů bylo asi 7/den  a od Hranice asi 3/den

- potom zkusím zareagovat na připomínku p. Šlechty – lokalita Přerov je ze všech 4 posuzovaných 
lokalit nejpřínosnější pro životní prostředí, je to jediná lokalita, kde by výstavbou ZEVa došlo 
v místě realizace ke zlepšení ovzduší, protože by došlo k nahrazení uhelného zdroje a je v zájmu 
OL kraje umístit toto zařízení v lokalitě, která bude mít přínos i z tohoto pohledu, bude přínosná 
pro životní prostředí

- máte však pravdu, že Dalkia si bude muset řešit ekologizaci svého provozu i v případě, že to 
ZEVO nebude

- potom bych poprosil paní Ing. Ochamnovou, aby zareagovala na připomínku paní Netopilové o 
dioxinech a spalovnách

Mgr. Puchalský
- co říkal p.náměstek Kulíšek ohledně referenda, platnosti a opomenul jeho závaznost, pokud 

referendum splní všechny tři předpoklady, které splnit má, stává se závazným, zavazuje orgány 
obce a orgány obce musí ve všech procesech, ve který územním rozhodnutím EIO a stavebním 
povoleném konče, vyjádřit své negativní stanovisko bez ohledu na to, zda je vlastníkem pozemku, 
ale pro samotný fakt, že je obec z hlediska příslušných právních předpisů

- jako účastník řízení je zavázáno vyjadřovat negativní stanovisko

RNDr. Juliš – vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí
- aby nedošlo k mýlce – orgány ano, samosprávné, takže obec jako taková vyjádří nesouhlas, ten, 

kdo bude vydávat závěrečné stanovisko k EIA, případně územní rozhodnutí, pak bude zkoumat, 
zda má oporu v zákoně ten názor účastníka řízení

- je to závazné tak, jak to řekl p. Puchalský pro samosprávné orgány města

MUDr. Chromec
- nepochybuji o tom, že je země kulatá, ale také nepochybuji o tom, že se s těmi odpady musí po 

tom r. 2023,2024, 2025 udělat něco jiného než co s nimi děláme dnes
- mě znervózňuje ta vaše liknavost, mě dokonce znervózňuje liknavost současné vlády i stínové 

vlády, kterou má dnes kdekdo 
- v r. 2018 chceme, aby tady náš ten projekt, který někdo podporuje, někdo kritizuje, aby prostě 

fungoval, v r. 2023, 2024, 2025 to skládkování nejspíš opravdu bude v té současné podobě 
zakázáno, je tedy strašně málo času

- mě fascinuje –máme 14 krajů + Prahu a tady formou lidové umělecké tvořivosti řeší každý kraj 
něco, co zcela zákonitě musí nastat v každém tom kraji, protože každý ten kraj produkuje 
přibližně stejné množství odpadu, pokud tam žijí čechové a jiné národnosti – to je nepochybně 
pravda, to i Vladimír uzná

- druhá věc, co mě znervózňuje je, když někdo říká, a to teď možná mluvím do vlastních řad, že je 
otázka toho, kdo to bude investovat, že to je až podružná záležitost, to mě jako levicového politika 
naprosto fascinuje

- těch 14 krajů vytvoří na 14 místech monopol, protože ať už to dopadne jak chce, něco se tam 
prostě spalovat bude, čili vznikne tady 14 přirozených monopolů k likvidaci toho, co tam zbude 
k tomu spálení

- ty svazky obcí respektive akciové společnosti, jejímiž členy budou obce v každém tom kraji 
nachystají a realizují třetinu až polovinu podnikatelského záměru, tím že udělají celý ten proces 
tzn. budou třídit, recyklovat a pak jim něco zbude a oni to potom, tady tito účastníci, předají 
nějakému investorovi, který z toho bude bohatnout, připadá mi to naprosto absurdní, protože když 
už nikde nemají ty obce podnikat, tak v prostředí přirozeného monopolu by podnikat měly

- čili já si myslím, že je to už dnes klíčová záležitost, tak jak to tedy vidím já
- takže si myslím, že by stínové vlády se měly chopit přemýšlení a ty současné vlády by se měly 

chopit toho času, co jim zbývá k tomu, aby nám legislativně připravily tu situaci tak, aby v tom r. 
2013, 2014 nebylo zakázané skládkování
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- takže toto jsem vám chtěl říct a budiž to inspirací pro naše nejvyšší politiky, které tady máme, aby 
v těch místech, kde mohou se nějak zasadili o to a jenom znova apeluji na tu podnikatelskou 
otázku, protože si myslím, že to budou peníze, které by opravdu měly zůstávat v tom prostředí, 
kde ty odpady vznikají, kde se s nimi budeme tady velmi složitě vypořádávat v těch mezikrocích, 
které zde byly jmenovány

- a ještě jednu ekologickou, ale to je jenom čistě, že je to můj koníček – když jsem se poprvé začal 
zamýšlet nad tím jestli spalovat nebo nespalovat, tak nevím, jestli to tady ještě někoho napadlo, 
mě napadla první myšlenka, proč by se to nemělo spalovat, protože jsem měl strach, že dojde 
kyslík, čili bilance kyslíku na této zeměkouli, musím konstatovat, že jsem byl příjemně 
překvapen, že nikdo nemá strach, že ten kyslík dojde, a nechci tím dávat téma našim protivníkům, 
ale to je otázka, kterou by také někdo měl zpracovat

Mgr. Kulíšek
- pane doktore pravdu máte v tom, že by ten stát měl do toho vstoupit více razantněji a nastolit 

nějaké podmínky, pravidla jak tyto zařízení budovat, bohužel tomu tak není, zatím je to na 
krajích, aby si v rámci svých možností tento problém, který vyvstane jednoznačně za pár let, aby 
si ho řešily

- co se týká toho investora – víte, ta debata taky na tom řídícím výboru padla, tam ale padlo také 
jednoznačně, že je potřeba postupovat step by step, my nemůžeme dneska říct, kdo bude 
investorem a asi těžko budeme hledat investora v době, kdy ani nemáme zaručeno, že vznikne ten 
integrovaný systém nakládání s odpady, pokud tento systém nevznikne, tak nebude ani žádné 
ZEVO

- co se týká toho podnikatelského záměru, že někomu budeme dodávat to palivo do toho ZEVA, 
aby nám ho zpracoval, tak máte naprostou pravdu a to padlo také na tom řídícím výboru, ale to je 
věcí dalšího jednání, že klidně tím akcionářem může být ten svaz obcí, které bude mít v rukách 
ten odpad, může to být kraj, může to být obec, na jejímž území se bude to zařízení stavět, takže 
těch variant je strašně moc a je tady ještě jedna důležitá věc, momentálně odpad a peníze za 
likvidaci odpadu patří obcím, dojde k tomu, že tato částka bude patřit krajům, to je teď 
připravovaná změna zákona, jestli se nepletu, takže kraj bude mít určitě finanční prostředky 
k tomu, aby jako akcionář do budování takového zařízení vstoupil

Procedurální hlasování o udělení slova: 31 pro, 1 nehlasoval

Ing. Ochmanová – vedoucí odd. ochrany životního prostředí Krajského úřadu OL kraje
- zareagovala bych na připomínku, která se týkala emisí, Dalkie a životního prostředí
- byla jsem tady dávno s bývalým p.náměstkem Horákem a byla zde prezentace a byly tam imisní 

grafy – dnes je nemám k dispozici s sebou, protože chystáme odborný seminář k tomu, takže ty 
čísla existují a jsem je schopná je doložit, z hlavy vám může akorát říct a tady bych se vrátila 
k Dalkii – Dalkie má výjimku schválenou přímo evropskou komisí v Bruselu a bude muset svůj 
zdroj rekonstruovat kotel nejpozději do r. 2020

- vůbec bych neměla jistotu, že zde Dalkia do r. 2020 zůstane, protože když se zjišťovala finanční 
náročnost této rekonstrukce, tak se pohybovala v miliardových částkách a pokud z vás někdo 
sleduje energetickou politiku státu, která taky teď mimochodem vyhrotila v Bruselu a víte válku, 
která se tam děje, tak tady tato teplárenská zařízení nemají dlouhodobé smlouvy na uhlí, takže 
opravdu nebude tady nikdo investovat řádově miliardy korun do technologií, když nemá palivo

- takže vůbec bych netvrdila, když tady tato varianta nebude, a to je opravdu na vás, že Dalkia ty 
peníze sem bude investovat, těch variant je tady zpracovaných celá řada, jedna z nich je náhrada 
toho ZEVa, další může být např. plynofikace, ale dobře víte, jaká by byla v takovémto zařízení 
cena tepla

- co se týče těch emisí, tak vyšel nový zákon o ochraně ovzduší, minule jsme se tady o něm bavili –
emise ze spalovacích zdrojů a především z těch zařízení ZEVO byly, tak jak bylo avizováno, zase 
zpřísněny a nikdo v naší republice a myslím, že v Evropě by nepovolil provoz zařízení, který by 
tyto limity nesplňoval
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- při procesu IPPC, což je povolení takové stavby, většina těch zařízení, nedosahuje nikdy ani horní 
hranice tady těchto limitů, takže myslím si, že opravdu garance té legislativy a splnění těch 
emisních limitů je prostě naprosto 100%

- potom jsem si tam ještě udělala poznámku o těch dioxinech – byl zde také uveden graf kolik 
dioxinů vyprodukuje 3 spalovny, které v republice jsou zatím v provozu, teda ZEVA, je to 
opravdu jednotka %, nejvíce dioxinů vzniká v lokálních topeništích, až kolem 80%, já zde ty čísla 
nemám, ale tak jak tady jedna vaše kolegyně zmiňovala odborníky, pracovala na tom Ostravská 
univerzita, kdy obec 4 tisíc – lidi topí různými všelijakými palivy, tak vyprodukuje daleko víc než 
tyto 3 spalovny dohromady, toto jsou čísla doložitelná a ty odborné práce jsme schopni doložit
nebo možná získat i kontakt, aby zde popřípadě odborníci mohli vystoupit, takže to by bylo 
zhruba k těm emisím a chtěla bych říct, že opravdu ta liknavost možná ani není liknavost, ale ve 
bez toho, aby ty obce daly dohromady množství odpadu, které by vlastně bylo schopno vybudovat 
to ZEVO, tak to je ten základ

- vůbec nemá význam se bavit s nějakým potencionálním investorem, možná ani ne se svazkem 
obcí dokud opravdu nebude na stole to, že máme hromadu odpadů, která by odpovídala kapacitě, 
která by byla ekonomicky únosná, takže proto nejprve opravdu je potřeba vytvořit ne úplně třeba 
fungující ten systém od začátku ve všech složkách, ale mít aspoň tu garanci, že ten zbytkový 
odpad pro tu investici se najde

Ing. arch. Petroš
- chtěl bych navázat na MUDr. Chromce a taky tak trochu na p. Puchalského – co se týká toho 

integrovaného systému nakládání s odpady včetně ZEVO se domnívám, že by samozřejmě měl 
být promítnut do územně plánovací dokumentace kraje tzn. do zásad územního rozvoje

- samozřejmě toto je stavba nadregionálního významu a proto by měla být způsobem umístěna na 
území kraje s tím, že by měla být projednána vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

- samozřejmě každé zařízení, které se umisťuje někde v území musí být v souladu s územním 
plánem příslušné obce a právě obce by měly v případě přijetí upravených zásad územního rozvoje 
by měly být připraveny upravit své územní plány v případě, že by tam chtěly ZEVO umístit, totéž 
se týká v Přerově, v případě že by to ZEVO bylo řešeno v rámci územního stavebního řízení tak 
musí být v souladu s územním plánem město

Mgr. Puchalský
- mám takové tři otázky na pana Kulíška – několikrát jste použil, že OL kraj vyhlásí referendum

Mgr. Kulíšek
- pardon já se omlouvám, měl jsem na mysli, že základem toho svazku obcí je to memorandum, 

které je podepsáno

Mgr. Puchalský
- druhá věc – jestli řídící výbor ví nebo má informaci o tom, že v návrhu územního plánu u 

Olomouce je lokalita pro umístění ZEVO

Ing. Ochmanová – vedoucí odd. ochrany životního prostředí Krajského úřadu OL kraje 
- v územním plánu OL kraje je lokalita, která je specifikovaná pro odpadové hospodářství, není 

specifikovaná pro výstavbu ZEVO, protože technicky tam ZEVO postavit nelze neboť je to 
lokalita na katastru území města, ale za dálnicí, není tam možné napojit na rozvodnou síť 
Olomouce, je to lokalita, která byla nachystaná na vymístění technických služeb z centra města 
mimo město a ZEVO tam technicky postavit nelze

Mgr. Puchalský
- a jestli řídící výbor uvažuje o tom, že by to sdružení obcí mohlo vzniknout na nižší úrovni např. 

bývalých okresů tzn. integrovaný systém nakládání s odpady by vznikl na nižší úrovni měl by 
samozřejmě do určité míry také svůj efekt a pak by ty zdroje ZEVO vznikaly na úrovni okresů, 
byly by výrazně nižší, potřebovaly by méně paliv, mohli bychom urychlit celý proces atd., atd.
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Ing. Ochmanová – vedoucí odd. ochrany životního prostředí Krajského úřadu OL kraje 
- pokud si dobře prostudujete tu studii, tak já bych to rozdělila na dvě části: integrovaný systém 

znamená integrace všeho, ale v návrhové části té studie je „rakouský model“, nebylo by to jeden 
systém kraje pro všechny druhy odpadů, to by ani nešlo realizovat, naopak by vznikly svazky, jak 
správně říkáte, na úrovni zhruba okresů nebo současných svozových oblastí, podle našeho odhadu 
to může být kolem 17 svazků na území OL kraje, mimochodem svazek Jesenicko funguje už 10 
let naprosto bez problému, všechny obce jsou spokojené a řeší problémy společně

- všechny odpady třídění, biologicky rozložitelný, směsný, velkoobjemový by si tyto svazky řídily 
samy, ale zůstává ten jeden zbytkový na který nebudou moct využít skládky a ten je třeba nutné 
řešit ve větším celku a kontextu a ve studii, kterou dělala ČVÚT Brno, tak ekonomicky toto 
zařízení se vyplatí v českých podmínkách od 180 tisíc tun odpadu

- jinak ta zařízení existují menší, ale samozřejmě je technicky možné je udělat, je možné je udělat 
na jiné bázi a jako cenově bychom byli na trojnásobku ceny, takže to je zase otázka volby

Ing. Šlechta
- chtěl bych využít přítomnosti paní inženýrky k Dalkii a podle informací, které si člověk zjistí, tak 

hlavní činností Dalkie je výroba elektrické energie, pro potřeby tepla je zapotřebí pouze jeden 
kotel z těch 4, které mají tzn. my v současné době trpíme přitom, kdy exportujeme energii do 
zahraničí, tak my tady v Přerově trpíme díky tomu, že tady vyrábíme neefektivně v zastaralých 
kotlích vyrábíme elektrickou energii

- v jiných městech, říkal jste, vybudovat plynovou teplárnu je nákladné, ale v Hranicích vím, že se 
běžně budují sídlištní plynové kotelny pro určité bloky, v Přerově tady ta možnost nebyla, náš 
dům chtěl se sousedníma vchody vybudovat před lety a nebylo to možné, jestli to náhodou 
nezapadá do té škatulky jak zmiňoval p.Puchalský o dohodě mezi městem a Dalkií, o tom jakým 
způsobem si bude udržovat chod teplárenský atd.

Ing. Ochmanová – vedoucí odd. ochrany životního prostředí Krajského úřadu OL kraje 
- z hlediska energetiky zařízení ZEVO musí splňovat 65% účinnost, což je dáno evropskou 

legislativou a není možné to vyrobit na elektřině, takže tam je daleko větší výroba tepla než 
elektrické energie

- co se týče plynofikování, tak je škoda rušit centrální zásobování teplem, protože samozřejmě je 
výhodné z mnoha důvodů, je ekonomicky výhodnější a když vám řeknu, že takovéto blokové 
kotelny nebo rozvody tepla tady v těchto z plynů, tak se platí asi 800 až 850,-Kč/Gj, což vy tady 
platíte daleko méně, zase otázka volby

občan – p. Karola
- protože již mám 2 dospělé děti, u kterých byl moc rád, aby se sem vrátily a položily tedy základy 

pokračování rodu Karolů tady na území města Přerova, tak se samozřejmě zajímám poměrně 
důkladně o záležitost diskuse kolem plánovaného systému nakládání s odpady a toho nešťastného 
ZEVa

- já z této debaty, protože mě tady vidíte sedět v jiné pozici, takže víte, že jsem se zúčastnil každé 
z těch debat jsem si v podstatě udělal takový trošku obrázek asi následující:

- tady se proti sobě zcela nesmyslně staví dvě koncepce nakládání s odpadem, které v žádném 
případě nejsou nepřátelské a to je na jedné straně recyklace odpadu a na druhé straně jeho 
spalování, tyto koncepce nejsou nepřátelské, je nesmyslné se na to takto dívat, jsou v naprosté 
symbióze a dokladem pro to je, že všechny země, které mají špičkové systémy nakládání 
s odpadem např. skandinávské země – Švédsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko –
v těchto zemích ta otázka v žádném případě nestojí buď recyklace nebo spalování, ale 
samozřejmě baví se v těchto zemích o %, pokud tady tento evidentní fakt přijmeme, tak si 
ušetříme v podstatě 90% problémů a můžeme tu debatu posunout zase kousek dál

- co je teda naším nepřítelem podle mého názoru: jednoznačně skládkování toho odpadu, proč 
skládkování? Naprosto jednoduše, protože pokud samozřejmě náklady na skládkování jsou nižší 
než, tak se nám samozřejmě nevyplatí výrazně je recyklovat, pokud je recyklování nákladnější 
než když si výrobce surovinu pro své výrobky pořídí „jako novou“ za levnější peníze než kdyby ji 
měl pro svoji výrobu nakupovat recyklát, tak se to samozřejmě nikomu nevyplatí ekonomicky, 
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pokud samozřejmě není poptávka, tak jediným důsledkem toho je, že zůstaneme zavaleni tunami 
pečlivě vytříděného odpadu, který nikdo nebude chtít nakupovat a tudíž zpracovávat, to je 
evidentní a bavíme se tady v podstatě stále na straně výdaje, to je samozřejmě recyklace je o 
výdeji, především o výdeji energie, musíme nějak rozmístit koše, musíme je pravidelně vyvážet, 
musíme to recyklovat, pořád jsme v nějakém výdeji, teprve až v momentě, kdy ten recykláž 
nějakým způsobem uplatníme, tak se ta rovnice přesypává

- k tomu další poměrně důležitá otázka – pořád tady ještě nepadla evidentní a podle zdravého 
selského rozumu dostupná informace – pořád tady řešíme, s odpuštěním, bláboly, že spalujeme 
jakési hodnotné suroviny, ale co jiného je uhlí, plyn, jestli se shodneme, že musíme z něčeho 
vyrábět teplo, tak je přeci naprosto jedno jestli to teplo vyrábíme z uhlí nebo jestli ho vyrábíme 
z vytříděného komunálního odpadu – teď jsme zase na straně rovnice – má dát, dal – co je, prosím 
vás, s ohledem na ochranu životního prostředí pro přírodu ekonomičtější, jestli přesuneme na 
jedné straně obrovské objemy půdy, zeminy, vytěžíme uhlí, které nějakým způsobem zpracujeme, 
prášíme, na stovky kilometrů ho někam odvezeme, tady ho vysypeme, znovu budeme prášit, pak 
ho stejně spálíme za podmínek, norem horších než má tedy zařízení na energetické využití odpadu 
nebo jestli budeme ten vytříděný odpad svážet z okruhu maximálně 50 km, znamená bude nám 
větší objem jezdit po železnici, menší objem kukavozy

- teď je otázka norem – víme, že zařízení na spalování běžných surovin, což je uhlí, výrazně nižší, 
normy pro ZEVO jsou vyšší, teď v podstatě sám, jako občan, se nerozhoduji jak v případném 
referendu hodím nebo nehodím, ale rozhodně jsem proti tomu, abych byl pro geniální myšlenku, 
kterou na závěr tady řeknu, jak si představují někteří rádoby ekologičtí specialisté, že v podstatě 
ano, my budeme recyklovat, zůstane nám jakýsi odpad, který se bude dát biologicky rozložit, tak 
ten my samozřejmě vyskládkujeme, rozložíme na obrovských plochách, to je nějaký ten princip 
kompostování, tady ho budeme s výdajem elektřiny zpracovávat, kypřit, potom když zjistíme 
náhodou, že vyhovuje normám a neobsahuje nějaké těžké kovy, tak ho vyvezeme na pole, tam 
pohnojíme, vypěstujeme na tom energetickou surovinu, tu sklidíme, odvezeme ji do spalovny a 
tam ji spálíme a vyrobíme teplo

- já si myslím, že je asi dobré, trošku do té debaty, vznést trochu selského rozumu

Mgr. Grambličková
- z těch některých projevů vyplývá, jako že se bráníme výstavbě ZEVa nebo spalovny, tady přece 

nejde o to, jestli ZEVO ano nebo ne, tady jde o otázku ZEVO kde, my jsme tady za město Přerov 
a my se k tomu musíme stavět, tak abychom viděli, co to přinese občanům města Přerova, 
nikoliv, že nechceme ZEVO, takto to nestavějme

- nám jde o to, jestli tu zátěž město unese, protože všechno k tomu zatím směřuje

občan – p. Kohout
- pro diskusi s občany mě tu chybí pár zásadních věcí, tady zazněla informace o postoji Dalkie, 

určitě by nebylo od věci získat skutečné stanovisko Dalkie, jak bude v budoucnosti postupovat 
tzn., kterým směrem hodlá jít a pokud by nebylo ZEVO, jak by postupovala dále, to je korektní 
pro tuto diskusi

- druhá věc, která mi v celém tom procesu ještě chybí, tak zatím se furt bavíme o tom, že budeme 
spalovat,ale vůbec neposuzujeme další alternativy, které se k tomu nabízí, možné jsou, nemusí být 
výhodné, není to o tom, že by se odmítala spalovna, ale o to, aby občané města Přerova mohli 
posoudit to širší spektrum, pokud se jim to rozumně vysvětlí a poskládá se to vedle sebe

- buď tady odhlasujete spalovnu, čímž hlasujete pro 2 miliardy dotace a nebo jste opět proti dotaci
- já si myslím, že by se mělo hlasovat o alternativách a potom teprve, když to klapne, tak by se měl 

celý ten proces finalizovat tak, aby to nemělo dopady na občany města Přerova

Mgr. Kulíšek
- souhlasím s p.Kohoutem v mnoha věcech, v jedné věci s ním nesouhlasím, a to jsou ty dotace, 

žádné dotace na ZEVO nebudou, protože EU to zamítá a dotace na budování ZEVa nejsou a 
nebudou
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Ing. Dostal
- mám takový pocit, že už se z nás tady stávají odborníci, přitom odborníci tady mluvili dva
- byl bych opravdu proto, aby se zahájily série těchto jednání s občany u kulatého stolu, aby tam 

jsme seděli např. 10 hodin, byli tam odborníci zprava, zleva a byli tam bičováni otázkami, byli 
připraveni, byly tam oponentury a odtud aby potom vycházela nějaká řešení, která by nám nabídli 
a potom teprve připravme nějaký materiál do zastupitelstva, který už bude prodiskutován několika 
hodinami a jím se tady zabývejme

- myslím si, že tady tu hodinu, kterou jsme teď strávili, můžeme strávit za 2 měsíce znovu a za další 
dva měsíce další dvě

- takže já bych byl proto, aby tento bod se napříště už vyřadil, pokud samozřejmě z těch diskusí 
nevzejde nějaké závažné stanovisko, které bychom museli samozřejmě zařadit do programu a byl 
bych pro, aby tato debata už byla ukončena

p. Zácha, DiS
- já si možná na závěr, jako tady jmenovaný politik ODS, přijďte na ten seminář, který bude 

pořádat kraj, přijďte na to všichni zastupitelé a věřím, že pozvete spoluobčany, plně se ztotožňuji 
s tím, co říkala paní Grambličková, kolega Dostal a jiní, prostě pojďme o tom diskutovat, ta cesta 
je ještě daleká, nikdo tady v zastupitelstvu nesedí, že by řekl, spalovnu chci teď hned, nebo nechci 
nebo možná to nechci, nevím

- neslyšel jsem, že by někdo řekl, ano podporuji jednoznačně výstavbu spalovny nebo-li ZEVa na 
území města Přerova, takže pojďme rozjet ty diskuse, 25. ledna byla zveřejněna ta studie, která 
byla již předtím možno také vzhlédnout na webových stránkách, takže přečtěte si ji každý, kdo má 
přístup na internet, je to na stránkách kraje, kdyby bylo potřeba, tak ji máme na městě k dispozici, 
nastudujme to, pojďme diskutovat a ta cesta bude ještě dlouhá

Hlasování: 25 pro, 2 se zdrželi, 5 nehlasovalo

710/16/9/2013 Kontrola plnění usnesení č. 478/11/11/2012 Informace o přípravě 
Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji, 
včetně zařízení na energetické využití odpadu

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova jmenovat pracovní skupinu     
k zajištění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne      
16. 4. 2012.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 13.2.2013

Diskuse:
Mgr. Puchalský
- osobně se domnívám při závažnosti celé té otázky a diskuse, která vyvstane na základě režimu a 

pracovní činnosti té pracovní skupiny, že pracovní skupina je velmi slabý pojem a že by měla 
vzniknout minimálně komise rady s ohledem na závažnost celého problému, který vyústí 
v referendum se domnívám, že by zastupitelstvo mělo zřídit výbor adhoc  ke konání referenda a 
přípravu referenda, protože s tím bude souviset i seriozní způsob informování a vysvětlování a že 
toto je ta správná formálně právní pozice tzn. výbor

- proto navrhuji, aby zastupitelstvo dnes ustavilo výbor pro konání referenda, v jehož čele bude stát 
samozřejmě primátor, který je usnesením zavázán, aby referendum v případě, že bude Zevo 
lokalizováno na území města Přerova, vyhlásil
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Ing. Šlechta
- mám prosbu, abychom začali s tím seriozním informováním veřejnosti tím způsobem, že vedle 

studie proveditelnosti zveřejníme i zaslané připomínky všech organizací, které se k tomu 
vyjádřily, ať už to byla Arnika, Duha apod.

- stejně tak prosím pana Symerského, aby na stránkách Olomouckého kraje byly zřetelně 
zveřejněny vedle studie proveditelnosti tyto připomínky, protože když si porovnáme ty 
dokumenty, tak se zpracovatelé té studie proveditelnosti rozhodli ty připomínky třeba 
nezapracovat

- z hlediska seriozního informování občanské veřejnosti považuji za důležité, aby ty informace tam 
byly zveřejněny a veřejnosti zpřístupněny

RNDr. Juliš – vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí
- z hlediska serioznosti informování by vedle těch připomínek Arniky a Duhy mělo být vypořádání 

připomínek
- Arnika i Duha umí lépe nakládat s textovým editorem, s českým jazykem a ono to zní docela 

přesvědčivě ta jejich oponentura

Mgr. Kulíšek
- máme tady vyjádření hnutí Duha, Arnika, já jsem je četl, jsou to obecné, jak vy říkáte, bláboly, 

protože tam není jediná konkrétní věc, ale nechci to posuzovat
- nemyslím si, že by to mělo viset na stránkách, kde máte jistotu, že ty jejich názory jsou jediné 

správné
- díky hnutí Duha a Arnika dneska nemáme dálnici kolem Přerova, jsou to dvě organizace, které 

v r. 2001 až 2006 podaly žalobu v rámci územního řízení, kdyby této žaloby nebylo, dneska byl 
obchvat kolem Přerova dálniční hotový, takže prosím vás, ne vždycky tyto organizace mají 
pravdu

Ing. Zuzana Ochmanová– vedoucí odboru životního prostředí Olomouckého kraje 
- studie proveditelnosti byla zpracována a rozeslána všem členům řídícího týmu jako pracovní 

materiál
- protože před ¾ rokem jsme slíbili hnutí Duha, že se vyjádřil i k zadání té studie, tak jsme jim tu 

studii poslali také, dostali stejný čas jako členové řídícího týmu na prostudování studie, 
následovalo 10.1. jednání řídícího týmu, které svolal pan náměstek Symerský, do té doby jsme 
žádné připomínky od nikoho nedostali a ten den všechny připomínky byly zaslány všem médiím 
mimo Olomoucký kraj

- já jsem dostala připomínky, když jsem se vrátila po 2 hodinách z řídícího týmu, což jsem schopna 
doložit na svém počítači – velmi neseriozní jednání, rozeslali připomínky všem mediím bez toho 
aniž jsme je dostali my a média již druhý den se začala zajímat co se to děje a co bylo

- samozřejmě se musíme vyrovnat s připomínkami a už se na tom pracuje, i my hledáme podklady 
proč v Hustopečích se třídí nejlépe v celé republice – protože mají poplatek na kg odpadu a kde se 
ty odpady ztrácí? V kamnech

- když se podíváte na smogovou situaci minulý týden – Hustopeče – smog, takže tam jsou takové 
informace, na které se bude reagovat, ale až se na to připravíme, já jsem chtěla uvést na pravou 
míru serioznost jednání tady těchto organizací

Ing. Dostal
- v rámci serioznosti a rovnému přístupu k informacím žádám prostřednictvím pana předsedajícího 

o  odpověď skupinu SpP, kde se dopátrali studie o integrovaném nakládání s odpady OL kraje, že 
jim už od 21.12. visí na jejich webových stránkách, přitom oficiálně byly vyvěšeny Olomouckým 
krajem až v lednu letošního roku

- takže děkuji za odpověď

primátor Ing. Lajtoch
- iniciativně jsem dal tento bod, byl dodán dodatečně na jednání zastupitelstva
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- osobně si myslím, že pracovní skupina by měla být ze zástupců politických stran, osobně nejsem 
příznivec výboru, ať pracuje pracovní skupina, vytvoří něco a pak to ukončí, to je můj názor

Mgr. Kulíšek
- chtěl bych zde podpořit to, co zde řekl p.primátor – je jedno jestli to bude výbor nebo pracovní 

skupina, proč bychom stanovili placený výbor, udělejme pracovní skupinu, protože stejně to půjde 
do zastupitelstva a zastupitelé budou schvalovat ten postup, jaký ta pracovní skupina určí a 
vymyslí 

Mgr. Puchalský
- referendum bude vyhlašovat zastupitelstvo, tak by bylo naprosto logické a po právu, aby ten celý 

proces připravoval výbor a pokud členy výboru budou naši členové a zastupitelé, tak mohu 
garantovat, že budou v tomto výboru pracovat zdarma

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského:  8 pro, 1 proti, 7 se zdrželo, 16 nehlasovalo

Hlasování o předloženém návrhu: 27 pro, 1 se zdržel, 4 nehlasovali

10. RŮZNÉ

711/16/10/2013 Petice

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí petici části obyvatel místní části Přerova 
Kozlovic, která byla projednána na základě žádosti občana statutárního města Přerova podané dne 
19.11.2012 podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů formou petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Diskuse:
Mgr. Kulíšek
- oprava komunikace a zákaz vjezdu do Kozlovic je asi to, co občany nejvíc trápí, samozřejmě i 

s kanalizací, tomu rozumím, již několik let o to občané bojují
- ta oprava komunikace, která je opravdu v žalostném stavu a téměř se po ní nedá jezdit, je spojitou 

nádobou s kanalizací
- vy dobře víte, že ta komunikace se měla spravovat již v loňském roce, kraj by tuto komunikaci 

opravil, mohla být dávno opravená, z důvodu, že se jedná o vybudování kanalizace v místní části 
Kozlovice, kraj nepřistoupil k opravě této komunikace a čeká na to, jak dopadnou jednání kolem 
kanalizace v Kozlovicích

- v okamžiku vybudování kanalizace nebo v případě, že kanalizace se dělat nebude, k tomu se 
vyjádří p. Dundálek, se ta komunikace okamžitě opraví tak, jak kraj přislíbil, tak jak to má i ve 
svém rozpočtu

- co je ale zásadní pro Kozlovice, pro kvalitu komunikace a pro dopravu, která tam probíhá, tak je 
nadměrné zatížení vjezdem vozidel na 7,5 t

- k tomu řeknu jednu věc, jak jsme postupovali na městě ještě před tím, než občané napsali tuto 
petici, než se o to více zajímali – v lednu a únoru loňského roku jsme začali pracovat na tom, 
abychom zamezili vjezdu kamionů do Kozlovic již od Prosenic a Lipníka tzn., aby kamiony byly 
směřovány po Lipnické do Přerova na ulici Polní

- my jsme obeslali jednotlivé obce – namátkově Lipník, Rokytnici, Prosenice a zažádali jsme je o 
vyjádření, jak by se k tomuto problému stavěli, jednotlivé obce to uvítali, protože se jich to také 
týká, aby ty kamiony nejezdili směrem na Přerov přes Kozlovice a potom potažmo dál přes 
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Dvořákovu ulici, na základě tohoto jednání jsme se rozhodli ve vedení města a nechali jsme zadat 
projektovou dokumentaci k tomu, abychom měli podklad pro zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 t 
směrem na Radslavice, Kozlovice do Přerov

- bohužel došlo k tomu, že v prosinci loňského roku se k tomuto celému projektu, který již byl 
zpracován a byl připraven k realizaci negativně postavilo město Lipník, kde ústy pana starosty 
nám dal na vědomí, že dokud nebude vyřešena jejich jedna dopravní stavba v Lipníku, je to 
kruhové křížení u pošty, nedají svolení k tomu, aby ve městě Lipník byl zákaz vjezdu nad 7,5 t 
směrem na Radslavice

- samozřejmě pokud nebude v Lipníku tato značka umístěna, nepomůže nám zákaz vjezdu přes 
Prosenice, protože by nám ty vozy stejně jezdily zadem a jezdily by nám do Kozlovic, takže 
svolali jsme jednání, jednali jsme na úrovni úředníků se SUSKou, s krajským úřadem, s Lipníkem
a s policií ČR a z toho jednání vzešlo, že tyto orgány s tímto zákazem vjezdu nad 7,5 t nesouhlasí, 
tam musí být splněny určité podmínky, o kterých by vás informovala paní Kočicová, prostě byl 
vysloven nesouhlas

- my jako další postup jsme zvolili to, že bude připraven dopis pana primátora na vedení 
Olomouckého kraje, které požádáme o to, aby Olomoucký kraj zažádal o zahájení správního 
řízení a pokusíme se ve správním řízení docílit zákazu vjezdu vozidel nad 7,5 t do Přerova přes 
m.č.Kozlovice

- to je momentální stav, který je a na kterém pracujeme a  snažíme se maximálně tomu vjezdu 
vozidel nad 7,5 t do Přerova přes Kozlovice zabránit

Občanka – p. Čechová
- jmenuji se Jolana Čechová a jsem předseda osadního výboru místní části Kozlovice.Naší  částí 

vede silnice II/434, která se nachází v desolátním stavu.Tento stav  se vlivem průjezdu těžkých 
nákladních vozidel neustále zhoršuje, což se negativně podepisuje nejen na poškozování majetku 
občanů, stavu nemovitostí, ale i na zdraví lidí žijících v bezprostřední blízkosti komunikace. 
Negativní účinky nadměrného hluku a vibrací na lidský organismus jsou všeobecně známé. 
Vedou ke zvyšování tlaku krve, zvyšování hladiny cukru v krvi, poškození nervového systému a v 
neposlední řadě mají negativní dopad na psychiku.Jak můžete vidět na přiložené 
fotodokumentaci,po  deštivých dnech v červnu  a letošní zimě se opět ukázalo, že oprava 
komunikace a chodníků v Kozlovicích je nezbytně nutná. Po dešti se po ul. Grymovská  nelze bez 
osprchování pohybovat.Vyjeté koleje jsou plné vody a  projíždějící vozy vodu rozstřikují nejen na 
chodník, ale i na fasády domů. V domech v bezprostřední blízkosti cesty také stoupá vlhkost. 
Stěny jsou podmáčené a jejich obyvatelé se potýkají s plísní. Stoupá tak výskyt alergií a 
dýchacích obtíží. Mateřská školka se rovněž nachází u cesty a dětský organismus je tak 
působením škodlivin ohrožován nejvíce. Na zastávce směr Grymov hrozí čekajícím přímé 
nebezpečí zásahu. Dle přiložených fotek je jasně vidět, že pohybovat se po Kozlovicích lze pouze 
ve skafandru nebo neoprenu. Opakovaně jsme byli přesvědčováni, že situace není tak špatná a 
byly nám dávány za příklad ulice s vyšší průjezdností, nežli je naše ulice Grymovská. Nikdo však 
nebere v potaz stav vozovky a její vliv na hlučnost projíždějících vozidel. Katastrofální stav  a 
zejména vyjeté koleje způsobují, že hladina hluku po projetí vysokotonážních vozidel se velmi 
výrazně zvyšuje. Vozidla doslova poskakují po vozovce  a kovové návěsy výrazně zvyšují 
hlučnost jejich průjezdu. Takže nejen obyvatelé dotčené ulice Grymovská, ale i ulic v okolí jsou 
vystaveni hluku, který jim nedovoluje mít otevřená okna.Situace došla již tak daleko, že jsme se ji 
rozhodli řešit podáním petice, ve které žádáme o okamžitý obousměrný zákaz průjezdu vozidel o 
celkové hmotnosti nad 7,5t a urychlení výstavby obchvatu Kozlovic. Petici podepsalo 82 % (501) 
obyvatel Kozlovic a podporují nás i obyvatelé Dvořákovy (61 podpisů) ulice a ostatní občané, 
kteří využívají silnice a přilehlých chodníků buď k dopravě do zaměstnání, nebo k návštěvě 
sportovního areálu. Rozumíme tomu, že situace je složitá, protože prostředkem zmíněné 
komunikace má vést nová kanalizace. O tom, že Kozlovice potřebují novou kanalizaci není 
pochyb. Pokud se i případně někdy kanalizace začne budovat, tak to nebude záležitost jednoho 
týdne, ale několika měsíců, kdy bude obec  neprůjezdná. I z tohoto důvodu žádáme o urychlení 
výstavby obchvatu Kozlovic nebo řešení této situace..Během asi 25 let, co bydlím na Grymovské 
ulici jsem podepisovala již několik petic ohledně řešení stavu této komunikace. Odpovědi jsou 
pořád stejné, čemuž rozumíme, že všechno se odvíjí od té stavby kanalizace. Vzhledem 
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k uvedeným skutečnostem se domníváme, že okamžitý zákaz obousměrného průjezdu vozidel 
s hmotností nad 7,5t je v současné době jediným možným, finančně a časově nejméně nákladným 
řešením stávající neúnosné situace.V roce 2010 statutární město Přerov reagovalo na stížnosti 
občanů svoláním jednání ohledně řešení havarijní situace. Na základě toho se uskutečnila jednání 
se všemi zástupci dotčených obcí, kterých by se odklonění dopravy týkalo. Dne 13. 6. 2011 jsme 
žádali o řešení dopravní situace. Požadovali jsme vypnutí mýtné brány a úpravu dopravního 
značení. Odbor evidenčních správních služeb se tímto požadavkem zabýval 23. 11. 2011. Na 
tomto jednání bylo konstatováno, že omezení průjezdu Kozlovicemi není pouze lokální záležitost 
místní části, ale vyžaduje si opatření ve větším regionu. Závěr jednání byl, cituji:„Tranzitní 
doprava bude usměrněna pomocí směrového dopravního značení, které bude navádět tranzit 
pouze na I/47 od Lipníku nad Bečvou po Přerov a vjezdy nákladních vozidel do dotčených obcí 
na trase I/47 budou omezeny nad 7,5t mimo dopravní obsluhy a bus. Projekt dopravního značení 
bude současně zpracován i na omezení vjezdu nákladních vozidel nad 7,5 t do Lověšic. Po 
zpracování projektu dopravního značení bude svoláno jednání za účasti všech dotčených obcí.“Od 
tohoto data s námi nikdo nejednal, nebyly nám poskytnuty žádné informace o tom, zda se 
problémem někdo zabývá a zástupce místní části Kozlovice nebyl přizván k žádnému jednání.Až 
v předloze k dnešnímu jednání zastupitelstva jsme se dočetli, že  zástupci dotčených obcí 
nesouhlasí s naším návrhem na omezení průjezdu vozidel nad 7,5t. Toto jejich stanovisko mi 
přijde mírně řečeno nesolidární. Například vozidla, která odbočují v Prosenicích na Kozlovice si 
pouze zkracují cestu, aby se tak řidiči vyhnuli placení mýtného. Přitom peníze z platby mýtného 
se částečně používají zpětně na opravy silnic. Dále úsek Prosenice Přerov vede převážně okrajem 
obce Lýsky, kde je silnice nejméně 2x širší než v Kozlovicích a v Přerově až po Tesco auta 
projíždějí průmyslovou zónou. Petici jsme zaslali i na Olomoucký kraj, který je vlastníkem 
komunikace. Dle vyjádření 1. Náměstka hejtmana Mgr. Aloise Mačáka je umístění zákazu vjezdu 
vozidel s hmotností nad 7,5 tuny plně v kompetenci Oddělení dopravně správních agend. Žádáme 
tedy zastupitelstvo, radu a primátora, aby u příslušného odboru iniciovaly kladné vyřešení naší 
petice, podpořili a prosadili takové řešení, které povede ke zlepšení života obyvatel Kozlovic. 
Žádáme, aby nás kompetentní úředníci a orgány pravidelně informovali o postupu řešení a zvali 
nás na jednání.Občané Kozlovic jsou neustálým odsouváním řešení situace již tak otráveni a 
znechuceni, že pokud kompetentní orgány nezačnou okamžitě problém dopravy v Kozlovicích 
řešit, obrátíme se na media, ombudsmana a také se budeme snažit dosáhnout zlepšení situace i za 
cenu občanské neposlušnosti. 

Mgr. Krákorová Pajůrková
- myslím si, že všichni jak tady sedíme, tak víme, že Kozlovice trpí nadměrnou kamionovou 

dopravou, myslím si, že bychom přesvědčovali nás přesvědčené, problém je asi v tuto chvíli 
v tom, že ne vše, co se zde píše v té petici, tzn. jak oprava ulice Grymovské, tak vybudování 
obchvatu je v naší kompetenci

- myslím si, že se musí zdůraznit, že toto je v kompetenci kraje a myslím si, že tak jak občané 
Kozlovic aktivně přišli sem k nám na město, tak by měli přijít i na ten kraj, protože toto musí 
vyřešit ten kraj, to nemůžeme řešit my

- přesto si myslím, že my bychom měli upnout pozornost na Kozlovice tam, kde možnost něco 
změnit máme a to je jednak pokoušet se znovu o zákaz vjezdu vozidel nad 7,5t a dále bychom se 
měli zaměřit na komunikace, které jsou v našem vlastnictví a jsou v této místní části, protože stále 
se opakuje jakmile bude jasno jak to bude s kanalizací, poté následně lze opravovat komunikace a 
samozřejmě pokud by se došlo k nějakému závaznému stanovisku jak to bude s kanalizací a kraj 
by se připravil a bylo řečeno, že by opravoval ulici Grymovskou, myslím si, že my bychom se 
měli zavázat a zabývat se být nachystaní opravit další komunikace, které v této místní části jsou a 
jsou velmi zanedbané, někdy se o vozovce nedá ani hovořit např. v ulici Za školou a měli bychom 
následně tyto silnice, které jsou v našem majetku zařadit do plánu investic a opravit je 

p. Zácha, DiS.
- poprosím spoluobčany z Kozlovic, pokud tak neučinili, tu petici zašlete na kraj, protože je to 

krajská komunikace – tak jste ji poslali, díky
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- minulý týden jsem jednal s p.Mačákem, náměstkem hejtmana, ve věci doprava, znovu jsme 
otevřeli zákaz vjezdu nad 7,5t, bez jakýchkoliv urážek bylo to prostě tancování z jeho strany, do 
Kozlovic jezdím často a vy to víte, ta komunikace je tam v havarijním stavu, my opravdu tlačíme 
na ten zákaz automobilů nad 7,5t, aby ty kamiony směřovaly jinou trasou, je samozřejmě velká 
pravděpodobnost, že od Lipníka to bude jezdit přímo, tím pádem se nám to vyhrotí na Polní a na 
Velkých Novosadech a znovu ať vidí i Ministerstvo dopravy, co to znamená, že město Přerov 
nemá dálniční obchvat

Mgr. Rašťák
- Olomoucký kraj skutečně dostal petici, odpovídal na ní a v odpovědi, a to je jak nám Přerovskům, 

tak občanům z místní části Kozlovic, zcela jasné je to, že okamžitě lze řešit situaci vjezdu vozidel 
nad 7,5t, ty ostatní věci jsou poměrně na dost dlouhý loket

- v té odpovědi je jednoznačně napsáno, že ke stanovení místní úpravy provozu na silnici II.třídy je 
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, čili tady je potřeba zahájit, což je Přerov

- upozorňuji, ale že to je věc státní správy, nikoliv nás jako by samosprávy – to je jedna věc
- druhá věc je, že všichni víme, že tady v Přerově a v Kozlovicích, že auta a to především ta 

tranzitní dopravy, místo toho, aby jezdila po silnici I/47, tak si zkracuje cestu jinou trasou a 
myslím si, že i pro Lipník by nebylo od věci, kdyby tato doprava jim nejezdila přes jejich město, 
ale jezdila tím velkým obchvatem kolem Lipníka, takže nechápu, proč si to takto město Lipník 
podmiňuje

- ta trasa a svědčí o tom i to, že přednosti v jízdě jsou udělány zcela nesmyslně, protože kdyby byly 
normálně udělány tak, silnice II. třídy, která je z Lipníka přes Sušice, Radslavice a Kozlovice do 
Přerova, tak by byla ta hlavní, vy, co tam jezdíte, tak víte, že ta silnice je přesměrována z Prosenic 
do Přerova zcela nesmyslně, dokonce po silnicích III. třídy

- chtěl bych upozornit, že ta situace, pokud je skutečně tak vážná, v místní části Kozlovice, tak je 
velmi rychlé a jednoduché řešení, skutečně těch 7,5t tam průjezd zakázat, protože to je havarijní 
stav, ta vozovka to neudrží a ty domy ta také nemusí snést

- podívejte se, když přijíždíte do Přerova od Olomouce, tak si všimněte značky na Bystřici je 
doprava nad 7,5t do Bystřice pod Hostýnem odkloněna právě po silnici I/47 nikoliv po silnici 
II.třídy z Přerova do Valašského Meziříčí

- takže já si myslím, že nic nebrání tomu, aby to podobným způsobem bylo vyřešeno i 
v Kozlovicích

primátor Ing. Lajtoch
- máme velkou radost, že Olomoucký kraj podporuje toto omezení a samozřejmě uděláme veškeré 

kroky

Mgr. Puchalský
- p.Rašťák velmi srozumitelně vysvětlil, kde je kompetenční problém, kdo je odpovědný za ten stav 

a já předpokládám, že příslušný úředník magistrátního úřadu velmi poslouchal, zareaguje na 
havarijní stav a dopravně naprosto neúnosný stav a zahájí řízení o umístění té značky a nebude ani 
potřebovat žádný podnět od p. primátora nebo od samosprávy, že si všichni budou pamatovat, že 
ten stav není možno dále opisovat, ale potřeba ho řešit

Mgr. Rašťák – technická
- já jako zastupitel kraje, ani jako radní nemám v podstatě žádnou kompetenční možnost do tohoto 

procesu státní správy zasáhnout, takže upozorňuji jenom na to, že to je věc státní správy, úředníků 
jak magistrátu Přerova, tak kraje

Bc. Kočicová – vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
- v této věci se jednalo opakovaně, jak  s vlastníkem komunikace, tak správcem, zejména teda se 

Správou a údržbou silnic Olomouckého kraje a my jsme měli podnět pouze od občanů, ale 
nejednalo se ani tak o Kozlovice, Kozlovice je teď pro nás nová záležitost, jednalo se o 
Dvořákovu ulici, kde byl podnět od občanů, s tím, že byla oslovena policie ČR, v podstatě 
všechny dotčené orgány státní správy, které by se k opatření obecné povahy, které by mělo být 
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vydáno na toto dopravní značení vyjádření a od všech těchto orgánů jsme měli negativní 
stanovisko s tím, že nebyl dán podnět ze strany ani vlastníka komunikace, ani ze strany správce na 
to, aby takové značení bylo vydáno, je to rozhodování ve správním řízení 

primátor Ing. Lajtoch
- musíme najít tu cestu, dneska ráno jsem hovořil s paní Kočicovou, p. Puchalský nám dává určitý 

podnět jako zahájení v moci úřední, já osobně jsem dal pokyn, abychom ty kroky řešili, není 
možné, abychom se ustrnuly na posledním jednání, které bylo 12.12.2012, kdy přišli zástupci 
z ŘSD a žádný závěr nebyl, je potřeba, aby bylo rozhodnuto ve správním řízení, takže ty kroky 
budeme dále řešit

Ing. Pospíšilová
- v petici je napsáno, že ohledně případné výstavby kanalizace v m.č.Kozlovic bude podána 

podrobná informace ředitelem VaK, je tedy tady? Děkuji

host – Ing. Miroslav Dundálek, ředitel VaK Přerov a.s.
- v srpnu loňského roku byla podána žádost o dotaci z prostředků operačního programu životního 

prostředí, ta žádost obsahuje výstavbu kanalizačních sběračů na levém a pravém břehu v Přerově, 
rekonstrukci kanalizace v Kozlovicích a napojení kanalizace z Dluhonic na ČOV v Henčlově

- ta žádost nemohla být podána dříve, protože žádná výzva, která byla do té doby podána, tak 
nesplňovala nebo nevyhovovala těm podmínkám, abychom mohli žádat jednak my a nebo 
samostatně město

- pro zajímavost pouze to, že objem peněz na tuto výzvu byl 3 miliardy, bylo podáno víc jak 400 
žádostí v objemu přes 16 miliard

- my jsme dostali začátkem ledna akceptační dopis, čili, že žádost jako taková splňuje podmínky 
výzvy

- nyní probíhá posuzování všech těch více než 400 žádostí pracovníky fondu, průběžně jsme žádáni 
o doplnění nebo vyjasnění některých údajů v žádosti a současně se připravuje i další dokumentace 
pro předložení fondu, aby mohli pokračovat ve schvalování

- zprávy, které jsou, tak by zhruba v dubnu mohly být vydány nějaké dopisy nebo rozhodnutí o 
poskytnutí dotací, další fáze by měla následovat v červenci

- v současné době se již připravuje víceméně soutěž na zhotovitele a správce stavby, ty podmínky 
jsou s pracovníky fondu průběžně vyjasňovány, upřesňovány a nebudeme čekat s vypsáním 
soutěže na rozhodnutí fondu, ta soutěž poběží, jakmile bude rozhodnutí fondu o poskytnutí nebo 
zamítnutí dotace, tak pak se k tomu budeme muset postavit dále

p. Zácha 
- poprosím pány náměstky hejtmana, také zastupitele města Přerova – ta komunikace je krajská, na 

té komunikaci je havarijní stav, tak prosím, zajistěte aspoň odstranění toho havarijního stavu na 
této komunikaci

- vždyť přece u nás, když máme na komunikaci havarijní stav, tak já jako správce majetku musím 
zajistit aspoň odstranění toho havarijního stavu

- my uděláme všechno proto, ať ty jednání, které trvají rok dopadnou ve prospěch zákazu vjezdu 
vozidel nad 7,5t jednou provždy, ale skutečně pokud jste tam ještě nebyl, tak si tam zajeďte po 
dešti jak to tam vypadá a poprosím krajský úřad a zajistí odstranění havarijního stavu komunikace

občan – p. Vyhlídka
- základní problém je ta kamionová tranzitní doprava, ta se musí v každém případě vyřešit, 

poněvadž ty obrovské prostředky, které se vynakládaly na rekonstrukci cesty na Dvořákové ulici, 
přijdou vniveč, protože dnes když už se podíváte po dešti se začínají vyjíždět nové koleje, takže 
bude v krátké době znovu rekonstruovat vozovku, samozřejmě se to týká kraje

Mgr. Puchalský
- mě samozřejmě pobuřuje v dobrém, co říká p. Zácha, my nebudeme prosit kraj, my ho vyzveme, 

aby odstranil a pokusíme se mu stanovit termín nebo stanovíme mu termín, zdokumentujeme tu 
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situaci, máme v zastupitelstvu dva uvolněné členy rady, není možné, aby ta situace dál trvala, 
opravdu výzva na odstranění

občan – p. Prchal
- vše už bylo řečeno, ale prosím vás, tady ty sliby už jsme slyšeli tolikrát, že je potřeba skutečně 

teď už nazrál čas a stanovit termín, cíl a prostě pro to udělat maximum
- dneska se propadla u školy jáma do hloubky 2 m – je to ulice Za školou

primátor Ing. Lajtoch
- jsme pořád v kontaktu, máme zájem, aby ta kanalizace se opravdu začala a samozřejmě paralelně 

s tím se bude připravovat oprava těchto komunikací a samozřejmě to, co bylo řečeno – otázka 
vjezdu nákladních automobilů nad 7,5t

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasovali

občanka –p. Čechová
- chtěla bych požádat, zda by tam nešlo dát jen to,že jste petici přijali, ale nějaké jak budete dále 

postupovat, jak se to bude řešit a chtěli bychom být samozřejmě informováni, takže nebereme na 
vědomí, ale že petice se bude řešit – jestli je to teda tak možné, jde mi teď hlavně o zákaz 
průjezdu těch vozidel nad 7,5t

primátor Ing. Lajtoch
- budeme to řešit a budeme informovat na příštím zastupitelstvu nebo na zasedání rady, určitě 

budeme pokračovat a budeme vás informovat o těch krocích

712/16/10/2013 Informace o realizaci projektu "Zvýšení kvality řízení na Magistrátu 
města Přerova"

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o realizaci projektu "Zvýšení 
kvality řízení na Magistrátu města Přerova, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00056, spolufinancovaného         
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 
obecního rozpočtu.

Hlasování: 26 pro, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval

713/16/10/2013 Rozdělení finančních prostředků ze sociálního fondu na půjčky 
zaměstnancům

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 29/2012 
Pravidla pro čerpání  prostředků ze sociálního fondu zaměstnanců města Přerova poskytnutí 
bezúročných půjček a uzavření smluv o půjčkách včetně jejich jištění takto:

Poř.
čis.

Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druh půjčky Částka Kč Ručitel

1. Z.P. rekonstrukce
rodin. domu

84 000,- Z.M.

2. N.A. Hranická 47/5 rekonstrukce bytu 30 000,- Mgr.N.Z.
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3. V.L. rekonstrukce
rodin. domu

60 000,- B.D.

4. Z.Z. rekonstrukce
rodin. domu 

100 000,- Z.L.

5. M.D. koupě 
bytového zařízení
rekonstrukce bytu

50 000,-
20 000,-

D.Z.

6. P.Z. koupě
bytového zařízení

50 000,- K.D.

7. V.D. rekonstrukce
rodin. domu 

50 000,- V.D.

8. O.L. koupě 
bytového zařízení

50 000,- P.N.

9. R.I. koupě
bytového zařízení
rekonstrukce bytu

30 000,-
55 000,-

Č.Z.

10. V.I. rekonstrukce
rodin.domu

100 000,- D.I.

11. J.L. koupě
bytového zařízení

50 000,- J.L.

12. Z.J. koupě
bytového zařízení

20 000,- Z.T.

13. J.I. koupě
bytového zařízení

30 000,- Z.I.

14. Š.P. koupě
bytového zařízení

50 000,- C.P.

15. P.B. koupě
bytového zařízení

50 000,- C.V.

CELKEM 879 000,-
-

Diskuse:
Ing. Machát
- na FV jsme se jednohlasně usnesli a doporučujeme

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasovali

714/16/10/2013 Spolupráce s čínským městem Tongling

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí nabídku spolupráce s čínským městem Tongling předloženou generálním 
konzulem Michalem Kuzmiakem,

2. ukládá primátorovi města Přerova vyjednat podmínky partnerské smlouvy.
Diskuse:
MUDr. Chromec
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- v předsálí jsme se domlouvali, že byste tam měl zajet a zjistit, jak se mají chovat tak velká města 
k těm místním částem, protože my bychom byli asi místní částí a potom by bylo dobré, jestli 
nepotřebují poradit v nakládání s odpady

primátor Ing. Lajtoch
- přenesu to dál, protože jsem mluvil s ředitelem Prechezy Ing. Hanáčkem, který mě žádal 

projednání této žádosti neboť i oni odjíždějí do čínského Tonglingu a opravdu ty vztahy se 
utvrzují i na té komunální úrovni

- dal jsem tento materiál do orgánů města, abychom mohli deklarovat stanovisko obecního 
zastupitelstva města Přerova

Hlasování: 23 pro, 5 proti, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali

715/16/10/2013 Návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2013, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2012  

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2013, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, a to ve znění návrhu, který je uveden v 
příloze důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2013

Diskuse:
občan – p. Vyhlídka
- dal bych rozšíření na celý Přerov, protože v létě jsem si všiml v oblasti malé Laguny, tam se 

schází taková ta zajímavá společnost, napočítal jsem tam červených 25, 27 krabic od krabicového 
vína a bylo tam hnízdo udělané v oblasti, kde je ta terasa pro pozorování té malé lagunky, toho 
mokřadu, čili je to hrůza v celém Přerově

Hlasování: 29 pro, 3 nehlasovali

11. NÁMĚTY, DOTAZY A PŘIPOMÍNKY

Ing. Pospíšilová
- obrátili se na mě asi 3 občané města Přerova, kterých se to týká a i z tohoto důvodu si myslím, že 

se to týká více občanů a majitelů bytů v Přerově, bych prosila buď odpověď hned a nebo takovým 
způsobem, aby se to dozvědělo více občanů

- jde o OZV, kterou jsme tady schvalovali v prosinci, týká se to místního poplatku za odpad
- jedná se o situaci, kdy je rodina se 4 dospělými dětmi, je hlášená na 1 adrese, mají tam trvalé 

bydliště, platí všichni 4 lidé poplatek za odpad, tato rodina má ještě jeden byt, ve kterém ten jeden 
člen bydlí, není tam ale hlášen k trvalému pobytu, tzn. že podle této vyhlášky má tedy ještě 
jednou tato fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu nebo byt ještě jednou platit tento 
poplatek, při tom tito 4 lidé již jednou tento poplatek platí 

- ptám se, jestli se dá osvobodit v podstatě tato druhá domácnost od poplatku či ne, tzn. že by si ti 
lidé museli opravdu to trvalé bydliště změnit a další věc jestli se dá vůbec zkontrolovat zda 
občané, kteří vlastní další byt, chatu nebo rodinný dům, ve kterém není hlášený k trvalému pobytu 
platí tyto poplatky
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p. Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky
- tento dotaz byl vznesen i na jednání FV- poplatníkem je mimo jiné každá fyzická osoba, která má 

na území města trvalý pobyt a též fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou 
k individuální rekreaci nebo rodinný dům, ve kterém není hlášená žádná fyzická osoba a to ve 
výši odpovídající poplatku za 1 fyzickou osobu

- od 1.1.2011 nemá již správce poplatku možnost poplatek nebo příslušenství z důvodu odstranění 
tvrdosti zcela nebo částečně prominout, tato pravomoc mu byla s přijetím daňového řádu odňata, 
na výše uvedenou záležitost se však ve vyhlášce vztahuje úleva, sazba poplatku činí polovinu, což 
je 325,- Kč.Musí samozřejmě poplatek splnit svoji ohlašovací povinnost a tyto skutečnosti 
správce poplatku nahlásit, v opačném případě bude k tomu vyzván správce poplatku a to na 
základě zjištěných skutečností i např. od finančního úřadu, samozřejmě máme možnost se podívat 
i do katastru nemovitostí a zjistit to

Ing. Pospíšilová
- jestli se z toho poplatku nemůžu vyvinit, protože osvobození tam není a jestli tedy znamená, že 

jeden z těch 4 v podstatě se musí k tomu druhému bytu přihlásit tzn. změnit trvalý pobyt

primátor Ing. Lajtoch
- myslím si, vyhlášku teď nemám před sebou, že platíte jako občan mající trvalé bydliště na hlavu, 

je to kapitační platba, tam se nebere jestli máte 5 bytů nebo 1

Ing. Pospíšilová
- tak ta vyhláška nezní 

p. Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky
- tam je konkrétně úleva tzn. pokud tam nebydlí, tak je to de facto používáno jako chata, tzn. dá 

ještě 325,- Kč 

Ing. Pospíšilová
- jim se jednalo o to, že v podstatě už jeden poplatek platí, ten jeden z nich z té domácnosti bydlí 

v tom druhém bytě a ještě musí vlastně za ten byt znovu zaplatit, protože tam nemají trvalý pobyt 
tzn. že odpověď pro ně zní musím změnit trvalý pobyt, abych tento poplatek v podstatě ušetřila

občan – Mgr. Vojáček 
- ředitel ZŠ U Tenisu
- předstupuji před vás ve velmi špatném stavu, jsem rozrušen, jako profesionál z oblasti školství si 

to nemůžu dovolovat, ale já to zatím nedokážu překonat
- v poklidu domova se dívám na vaše jednání a nevěřil jsem vlastním uším, dostal jsem se do stavu 

vibrace
- stál jsem tady před vámi na začátku měsíce prosince, podíval jsem se jak velmi přesvědčivým 

způsobem proběhlo vaše hlasování, všechno bylo jasné a v ten moment jste vy stejně jako já 
museli vědět, že kdybych včera začal dělat už je pozdě, všichni víme, že školní rok začíná 1.září a 
v první polovině února musíme podstoupit zápis, ten zápis začíná za 6 dnů, s odborem je to naše 
společné stanovisko, to není moje vize, jako člověka, jako jednoho ředitele, my jsme se všichni 
dohodli, že okamžitě spouštíme medializaci 

- v ty dny, kdy se po Přerově nedalo chodit, byl takový led, přišlo 5 školek, bylo testováno 83 dětí, 
čili dalo by se říct, teď jsem někde za půlkou a u zápisu všichni rodičové, kteří tam budou chtít 
dítě dát mají vyplnit zvláštní kolonku, kterou jsme tam nikdy neměli – mám zájem, aby mé dítě 
bylo zařazeno do třídy pro rozvoj pohybových vlastností i rozvoje pohybové všestrannosti

- vyhodnotil jsem to s těma školkami a už v noci jsem to vyvěsil na webové stránky a už za 24 
hodin tam bylo 124 návštěv – pozor, to jsou školní stránky, denně vyřizuji 5 telefonů 

- vážení zastupitelé, já neznám protokol vašeho jednání a nevím, co můžete a co nemůžete, já 
jenom vím, že teď nemluvím o vás, ale o sobě, jako o velikém selhání ředitele, který je 
zodpovědný za všechno, že jsem konal, já jsem musel konat, já jsem konal 14 dní před termínem, 
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kdy mám nárok na starobní důchod, já se cítím jako člověk, který konal špatně a měl by ze svého 
místa odstoupit, já to musím zvážit, protože je dost možné, že paní Pospíšilová bude mít od 21. 
února neobsazenou školu, já prostě před ty lidi nemůžu, to co bylo naprosto jasné a všichni jsme 
to tady viděli, nikdo to nemůže nějak zlehčovat, všechno, co bylo naprosto jasné najednou není 
pravda a co já mám teď dělat?

- Já vás zapřísahám, jestli je ještě nějaká možnost, že byste zvážili, přehodnotili, to co se tady stalo 
před 3 hodinami učiňte tak, opravdu to bude v zájmu města Přerova

primátor Ing. Lajtoch
- pane řediteli, určitě je možnost, v článku 7  bod 8 Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova 

může nastoupit dohodovací řízení 
- vyzval bych zastupitele, aby se drželi tohoto jednacího řádu a na návrh předsedajícího jak je zde 

uvedeno v jednací řádu se usnést na dohodovacím řízení vyzve zástupce politických stran 
zastoupených v Zastupitelstvu, aby jmenovaly po 1 zástupci pro dohodovací řízení a zasedání 
Zastupitelstva na nezbytně nutnou dobu přeruší. 

- Já bych tedy na základě vystoupení pana ředitele Vojáčka udělal krátkou přestávku a vyhlašuji 
dohodovací řízení

PŘESTÁVKA: 19.25 – 19.30 hodin

primátor Ing. Lajtoch
- proběhlo dohodovací řízení, vrátil bych se k bodu 7.3 – schválení pravidla pro rozsah financování 

nákladů učitele tělesné výchovy s osvědčením nejméně 2. třídy trenéra příslušné specializace pro 
období 2013 – 2018 a k tomu příslušné rozpočtové opatření

- já bych prosil, abychom o tomto návrhu opětovně hlasovali
- dohodovacímu řízení, které není veřejné a trvá maximálně 30 minut, předsedá předsedající. 

Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh usnesení získá nadpoloviční většinu 
všech členů Zastupitelstva, předsedající obnoví přerušené zasedání  a dá o něm hlasovat. Nedojde-
li v rámci dohodovacího řízení k dohodě, obnoví předsedající přerušené zasedání, poskytne 
informaci o tom, že nedošlo k dohodě a pokračuje se dalším bodem programu.

- Konstatuji tedy, že došlo k dohodě, že zástupci jak KSČM, tak strany lidové přislíbili tedy, že 
budou hlasovat pro tento materiál, kterým došlo k dohodě že upravený návrh usnesení získá 
nadpoloviční většinu všech členů Zastupitelstva

- proto bych doporučoval tu rezervu místo 453 tis.Kč zaokrouhlit na 450 tis.Kč a tím upravit to 
usnesení, můžeme hlasovat?

Zmatečné hlasování: 12 pro, 1 proti, 19 nehlasovalo

primátor Ing. Lajtoch
- já jsem to chtěl ještě vysvětlit, ještě jsem neřekl hlasovat, prosím vás, co děláte
- konstatuji, že to hlasování bylo zmatečné, protože jsem to chtěl následně ještě jednou vysvětlit, 

aby jste pochopili o čem máte hlasovat
- opakuji, toto hlasování bylo zmatečné, upravený návrh usnesení – a to v bodě 2., kde je 

rozpočtové opatření ve výši 453 tis.Kč měním, tedy ho upravuji na 450 tis.Kč 

Hlasování o upraveném usnesení předlohy 7.3: 22 pro, 2 proti, 5 se zdrželo, 3 nehlasovali

716/16/11/2013 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – zaměření školy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů učitele tělesné výchovy (s osvědčením 
nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) pro období 2/2013 – 8/2018; správce haly pro 
období od 8/2013 – 8/2018 a uklízeče haly pro období 9/2013 – 8/2018 příspěvkové 
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organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358,  se sídlem Přerov, Přerov I  –  
Město, U tenisu 4, dle důvodové zprávy, a to z  rozpočtu statutárního města Přerova a  za 
předpokladu finančního krytí těchto nákladů v  rozpočtu statutárního města Přerova pro 
příslušný kalendářní rok.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2018

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219  Ostatní činnosti j. n. 
(rezerva)

8 433,7 - 450,0 7 983,7

3113 610  Základní školy 26 281,9 + 450,0 26 731,9

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové opatření rozpočet
po úpravě

 610  Školská zařízení 41 781,9 + 450,0 42 231,9

p. Mlčák 
- hlásil jsem se ještě k tomu problému placení poplatků za popelnice
- problém je samozřejmě s těmi, kteří nemají trvalý pobyt ve městě Přerově, to jsou ti různí 

nájemníci, kterým se právě ty byty pronajímají a to není možno dohledat nikde, není to chyba 
města, je to chyba zákonodárců, kdy otázka přechodného bydliště byla zrušna

Mgr. Puchalský
- opakuji a připomínám, že by bylo moudré se zabývat režimem placeného parkování na parkovišti 

u Hvězdy, je více jak rok a půl poloprázdné, nikdo to neřeší, auta jsou v okolních ulicích 
zahuštěna, nemáme tolik parkovacích míst, osobně se domnívám, že placené parkování bylo 
nešťastné řešení, lidé si nezvykli, nechtějí platit

- oběhl jsem si po oblevě město Přerov stav místních komunikací a chodníků je tristní, zvláště 
chodníků, připomínám, že by bylo moudré a dobré provést v jarním období inventuru stavu 
chodníků a přijmout takový postup, aby do 2,3 let byly chodníky upraveny, zvláště oblast 
Kopanin, směrem na výstaviště, je ta myslím Seifertova ulice, ale i všechny vydlážděné chodníky 
prostě jsou vyviklány,situace je opravdu špatná

- máme světelnou tabuli, která nám trvale říká, jaký je stav hladiny v řece Bečvě, s ohledem na to, 
že nás v posledním období daleko více trápí ovzduší navrhuji, aby město Přerov zřídilo 3 až 5 
světelných tabulí, aby si občané mohli kontinuálně a denně sledovat jaký je stav ovzduší a 
nereagovat jenom na hlášení, která přicházejí tehdy, když už je pozdě

- je to 3 týdny když běžím Michalovým a jedou po hlavní aleji koně, jezdci se tam prohánějí jako 
v anglickém parku, bylo to zajímavé, já jsem běžel vedle nich, bylo to v té francouzské zahradě a 
zanechávali tak hluboké stopy

- upozorňuji na holý fakt, že je v rozporu stávající provozní řád Michalova se skutečným užíváním 
Michalova, prosím napravme to nějakým způsobem, buď změňme provozní řád, změkčeme ho, 
protože to Michalov unese a nebo aby tam byla zpřísněná kontrola

primátor Ing. Lajtoch
- jsou to i maminky s kočárkama, koně jsem tam ještě neviděl
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p. Zácha, DiS.
- parkoviště u kina Hvězda – na odboru majetku teď leží žádost technických služeb a na nejbližším 

zasedání obce bude toto parkování řešeno, jak rozhodnou orgány obce jestli to bude vyjmuto 
z placených parkovišť, to se rozhodne

- jak vypadají místní komunikace a chodníky, na tom se pane zastupiteli shodneme, po té zimě 
bude jasný monitoring a já to předložím na vedení města a dál zpracujeme harmonogram těch 
oprav

- to, že se v posledních letech investovalo především do oprav komunikací, chodníky byly 
zanedbávány

- co se týká parku Michalov – to, že tam běhají koně, je do nebe volající, jenom bych nerad, kdyby 
to byly koně ze zemědělské školy, která je hned vedle a musíme se podívat na ten provozní řád

- vám konkrétně předložím ten harmonogram tak, jak jsme se bavili o přestávce

Mgr. Grambličková – technická
- stav ovzduší v Přerově – existuje systém sms zpráv, možná to už někteří zapomněli, který 

umožňuje rozesílání okamžitého stavu ovzduší všem občanům města Přerova
- mnozí to nevědí a bylo by dobré znovu do Přerovských listů upozornit na tuto možnost a sdělit 

občanům jakým způsobem se mohou do tohoto systému přihlásit

Ing. Šlechta
- chtěl bych požádat o písemnou informaci, jaké byly schváleny tantiemy v jednotlivých 

společnostech a o zaslání a odůvodnění jejich výše

p. Laga
- jsem rád, že máte ve městě cesty dobry, že už máte špatné jen chodníky, tak já bych chtěl, kdyby 

jste se pustili do těch cest na těch místních částech, protože tam ještě ty cesty nemáme a 
samozřejmě ty chodníky jsou letos tragédie i v těch místních částech

RNDr. Juliš – vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí
- ve městě jsou 2 obrazovky, kde poměrně za solidní cenu chodí informace ovzduší – jedna je na 

Dlážce, jedna je u nádraží a paní Grambličková tady správně připomenula ten systém sms zpráv, 
dávali jsme to znovu do aktualit, snažili jsme se to držet co nejvýš, protože ty aktuality zapadají 
dolů, měli jsme jenom za letošek poměrně solidní nárůst sms, dnes je kolem tisíce lidí, kteří jsou 
zaregistrováni na téma ovzduší

- samozřejmě nedostávají každý den informaci o stavu ovzduší, dostávají informaci o překročení 
meze tolerance, registrace je za cenu sms a potom ty sms dostávají bezplatně

717/16/11/2013 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami vznesenými na 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.4.2013

Hlasování: 32 pro

12. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 4. února 2013            
ve 20.00 hodin.



66

V Přerově dne 11. 2. 2013

    Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova

   Bc. Václav Zatloukal
člen Rady města Přerova

Mgr. Lenka Ticháčková
                 členka Zastupitelstva města Přerova


