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Z Á P I S

ze  17. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 15. dubna 2013

POŘAD:
---------------

1. Zahájení

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

3. Petice

4. Majetkoprávní záležitosti

5. Finanční záležitosti

6. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013

7. Grantový program na rok 2013

8. Investiční záležitosti

9. Rozvojové záležitosti

10. Školské záležitosti

11. Sociální záležitosti

12. Zařízení na energetické využití odpadu

13.     Různé

14.     Náměty, dotazy a připomínky

15.     Závěr zasedání
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Přítomni:

A. Předsedající:

Ing. Jiří Lajtoch - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni:
MVDr. Jiří Skyva
Ing. Michal Symerský

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Ing. Lajtoch:
„Vážené dámy a pánové, vážení hosté, zahajuji 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) informuji, že místnost 
zasedání Zastupitelstva je snímána kamerovým systémem za účelem přímého přenosu ze zasedání.

Konstatuji, že zasedání bylo řádně a včas svoláno. 
Omlouvá se:  MVDr. Jiří Skyva, Ing. Michal Symerský
Dostaví se později:  Mgr. Vladimír Puchalský, Ing. Richard Šlechta, Mgr. Radovan Rašťák, Ing. Ivan 
Machát.
Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města, v počtu 29.  Proto je zasedání 
schopno se právoplatně usnášet.
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Rada města Přerova po projednání na své 59.schůzi dne  19. března odsouhlasila konání veřejné sbírky 
ve prospěch města Frenštát pod Radhoštěm. Čistý výtěžek sbírky bude určen na pomoc poškozeným 
rodinám při neštěstí v domě  č. 39, ul. 6. května, ve Frenštátu pod Radhoštěm. Víme, že kdo rychle 
dává, dvakrát dává a víme také, že celá řada občanů již reagovala a využila veřejně známých účtů          
a pomohla bezprostředně po neštěstí. Tragédie, která postihla obyvatele panelového dobu v centru 
Frenštátu, byla opravdu strašná. Výbuch plynu, rozsáhlý požár, destrukce domu, oběti na životech. 
Proto jsme se rozhodli, že i dnes na zasedání zastupitelstva budou mít lidé možnost přispět. Kasička je
připravená, zapečetěná, všichni ji vidíte na stole. Můžete tedy využít této možnosti. Na konci zasedání 
se peníze spočítají a následně budou odeslány do Frenštátu.“ Pan ředitel Městských informačních 
služeb vám ukáže pokladničku. 

Nyní již budeme pokračovat v procedurálních záležitostech dnešního zasedání.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 4. února 2013 je ověřený a vyložený                 
u zapisovatelky. Pokud k němu nebudou během dnešního jednání vzneseny námitky, bude zápis 
považován za schválený.

Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města navrhuji:
Ing. Jaroslava Čermáka a místo původně navrženého MVDr. Jiřího Skyvy, pana Ing. arch. Vladimíra 
Petroše. 
Při hlasování bylo pro 27, 2 nehlasovali.

Zapisovatelkou jmenuji paní Ludmilu Schönovou.

Písemné pozvání na dnešní 17. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 
bylo řádně svoláno  a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 20. března 
2013, pod evidenčním číslem 184. 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 17. zasedání 
Zastupitelstva města? Pokud tomu tak není, žádám Vás o hlasování o programu dnešního zasedání.
Při hlasování bylo pro 26, 3 nehlasovali.

Vážené dámy, vážení pánové, dnešní zasedání Zastupitelstva bude jako předsedající v bodech 
programu 2 až 6) řídit náměstek primátora Mgr. Kulíšek. Ve druhé polovině zasedání, počínaje bodem 
7) Veřejné zakázky, se řízení zasedání ujmu opět já.

Na zasedání je přizván Ing. Jaroslav Strejček, člen správní rady Nadace Malý Noe, aby podal 
informace o činnosti Nadace, o jejich aktivitách a o tom, jak bude naloženo s výnosem z prodeje 
„patronství“ stromů pro „Libosad Malého Noe“.
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Než přistoupíme k samotnému projednávání materiálů dovolte abych popřál k životnímu jubileu panu 
Radovanu Rašťákovi (55 let) a Michalu Chromcovi ( oslaví 23. dubna 65 let).

718/17/1/2013 Zahájení, schválení programu 17. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 15. dubna 2013

2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka a Ing.arch. Vladimíra Petroše za ověřovatele 17. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova

Nyní  předávám slovo Mgr. Kulíškovi.

2. INFORMACE O ČINNOSTI  RADY  MĚSTA  PŘEROVA  OD  16. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA,  INFORMACE  Z VÝBORŮ

719/17/2/2013 Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole čerpání dotací poskytnutých občanskému sdružení 
Tělocvičná jednota Sokol Přerov na základě usnesení ZM č. 369/9/5/2011 bodů 14 a 25

2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole čerpání dotace poskytnuté Nadačnímu fondu 
Přerovského jazzového festivalu na základě usnesení ZM č. 369/9/5/2011 bodu 24

3. bere na vědomí zápis o provedené kontrole čerpání dotace poskytnuté občanskému sdružení 
Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec na základě usnesení ZM č. 35/2/6/2010 bodu 15.

Při hlasování bylo pro 28, 1 nehlasoval.

720/17/2/2013 Změna v personálním obsazení osadního výboru Žeravice

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí na základě §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.5.2013 do funkce člena 
osadního výboru Žeravice  Ing. Michala Špalka.

Při hlasování bylo pro 28, 1 nehlasoval.

721/17/2/2013 Změna v personálním obsazení finančního výboru

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odvolává s účinností ke 30.4.2013 z funkce člena Finančního výboru Mgr. Jiřího Radila,

2. volí s účinností od 1.5.2013 členem Finančního výboru pana Igora Kraicze.

Při hlasování bylo pro 29, 1 se zdržel.

722/17/2/2013 Informace o činnosti Rady města Přerova od 16. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Při hlasování bylo pro 27, 1 se zdržel, 2 nehlasovali.

3.  MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

723/17/3/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č.  77,  p.č. 78,  p.č. 
80/1,  p.č. 80/2, p.č.  80/3  vše v k.ú. Svrčov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný  
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  pozemku  p.č.  77,  o výměře  2341 m2, 
p.č. 78, o výměře  4405 m2,  p.č. 80/1, o výměře  8114 m2,  p.č. 80/2,  o výměře 1915 m2,  p.č. 80/3,      
o výměře 658 m2  vše v k.ú. Svrčov.
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Při hlasování bylo pro 30 jednomyslně.

724/17/3/2013 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– vyjmutí 18 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2529, č.p. 
2528, č.p. 2527, příslušném pro část obce Přerov I – Město,                  
na pozemku p.č. 1422, p.č. 5745/2, p.č. 5745/3 vše 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 18 bytových jednotek v objektu             
k bydlení č.p. 2529, č.p. 2528, č.p. 2527, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
1422, p.č. 5745/2, p.č. 5745/3 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/1, 2, 3) 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 6,25 %.

Při hlasování bylo pro 30 jednomyslně.

725/17/3/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 476 v k.ú. Čekyně

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 476, ostatní plocha,            
o výměře 71 m2 v k.ú. Čekyně.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- zajímá mě důvod, proč je navrženo usnesení neschvalujeme. V materiálu je uvedeno,               

že pozemek je nevyužívaný, neudržovaný, zarostlý. Hlavně, pokud se k němu osadní výbor 
vyjádřil a dal souhlas s převodem, zajímá mě důvod, proč rada dala opačné stanovisko.

p. Zácha, DiS.
- využití je v rozporu s platným územním plánem. Bylo to v koordinační skupině i v majetkové 

komisi i v radě s negativním stanoviskem. To je jediný důvod, který nás k tomu vedl.

Mgr. Grambličková:
- v rozporu s územním plánem je žádost, ale není v rozporu s ničím podstatným ten pozemek 

odprodat, jestli je neudržovaný. Pokud tam oni chtějí stavět, územní plán to nepovolí, stejně se 
tam stavět nebude. Nevím, jestli není škoda, že na bedrech města zůstane něco, o co by mohl 
pečovat někdo jiný. Chtělo by to asi nějaké jiné vysvětlení, proč neprodat.
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Mgr. Vojtášek:
- manželé chtějí stavět na svém pozemku, který není možné v současné době zastavět. Jde o to, 

že toto je přístupová komunikace k tomuto pozemku. Pokud by v územním plánu došlo 
k vymezení té zóny pro zastavění, případně tam byla zpracovaná studie pro zástavbu, tak my 
nemůžeme odprodat přístupovou cestu, když my teď nevíme, co tam bude. Přístupová cesta 
může vézt přes tuto účelovou komunikaci, o kterou momentálně žádají k převodu.

Ing. arch. Petroš:
- taky mi bylo divné, že pozemek se nedá prodat, když je bez využití. Nebyl tam definovaný 

veřejný zájem. 

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

726/17/3/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 404 v k.ú. 
Čekyně

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 404, ovocný sad,        
o výměře cca  400 m2 v k.ú. Čekyně.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- je to stejná situace jako u předchozího materiálu. Vzhledem k tomu, že osadní výbor sdělil,    

že souhlasí s prodejem užívané části pozemku a je možné jej odprodat. Dále se v materiálu 
uvádí, že na pozemku byly vysázeny ovocné stromy, a ty tam určitě nebudou pět let. Nevidím 
důvod, proč neprodat. 

- Dávám protinávrh, že zastupitelstvo po projednání schvaluje záměr statutárního města 
Přerova …

Hlasování o protinávrhu Ing. Pospíšilové:  Při hlasování bylo pro 11, 2 proti, 13 se zdrželo, 4 
nehlasovali.

Hlasování o předloženém materiálu:  Při hlasování bylo pro 19, 9 se zdrželo, 2 nehlasovali.

727/17/3/2013 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– nebytových jednotek a nebytových prostor

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I:
1. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 

2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov 
(Klivarova 1, 3, 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 



8

objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 2610/101 o výměře 65,9 m² včetně spoluvlastnického podílu 659/16369
- nebytové jednotky č. 2610/102 o výměře 68 m² včetně spoluvlastnického podílu 680/16369
- nebytové jednotky č. 2611/103 o výměře 36,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 361/16369
- nebytové jednotky č. 2611/104 o výměře 92,4 m² včetně spoluvlastnického podílu 924/16369
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 1.

VARIANTA  II.:
1. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 

2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov 
(Klivarova 1, 3, 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu 
k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 2610/101 o výměře 65,9 m² včetně spoluvlastnického podílu 659/16369
- nebytové jednotky č. 2610/102 o výměře 68 m² včetně spoluvlastnického podílu 680/16369
- nebytové jednotky č. 2611/103 o výměře 36,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 361/16369
- nebytové jednotky č. 2611/104 o výměře 92,4 m² včetně spoluvlastnického podílu 924/16369
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 1.

VARIANTA  I:
2. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 

2589, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov 
(Klivarova 2, 4, 6), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 22589, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 2589/103 o výměře 101,62 m² včetně spoluvlastnického podílu 10162/202068
- nebytové jednotky č. 2589/104 o výměře 31,76 m² včetně spoluvlastnického podílu 3176/202068
- nebytové jednotky č. 2588/101 o výměře 98,31 m² včetně spoluvlastnického podílu 9831/202068
- nebytové jednotky č. 2588/102 o výměře 65,27 m² včetně spoluvlastnického podílu 6527/202068
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 1.

VARIANTA  II.:
2. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 

2589, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov 
(Klivarova 2, 4, 6), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu 
k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 22589, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 2589/103 o výměře 101,62 m² včetně spoluvlastnického podílu 10162/202068
- nebytové jednotky č. 2589/104 o výměře 31,76 m² včetně spoluvlastnického podílu 3176/202068
- nebytové jednotky č. 2588/101 o výměře 98,31 m² včetně spoluvlastnického podílu 9831/202068
- nebytové jednotky č. 2588/102 o výměře 65,27 m² včetně spoluvlastnického podílu 6527/202068
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 1.

VARIANTA  I:
3. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 124, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 124, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 124/101 o výměře 87 m² včetně spoluvlastnického podílu 870/10264
- nebytové jednotky č. 124/102 o výměře 84,7 m² včetně spoluvlastnického podílu 847/10264
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 2.
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VARIANTA  II.:
3. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 124, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 124, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 124/101 o výměře 87 m² včetně spoluvlastnického podílu 870/10264
- nebytové jednotky č. 124/102 o výměře 84,7 m² včetně spoluvlastnického podílu 847/10264
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 2.

VARIANTA  I:
4. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 643, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 4), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 643, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 643/101 o výměře 145,53 m² včetně spoluvlastnického podílu 14553/53164
- nebytové jednotky č. 643/102 o výměře 119,5 m² včetně spoluvlastnického podílu 11950/53164
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 3.

VARIANTA  II.:
4. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 643, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 4), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 643, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 643/101 o výměře 145,53 m² včetně spoluvlastnického podílu 14553/53164
- nebytové jednotky č. 643/102 o výměře 119,5 m² včetně spoluvlastnického podílu 11950/53164
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 3.

VARIANTA  I:
5. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 159, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 5), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 159, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 159/102 o výměře 43,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 436/6903
- nebytové jednotky č. 159/101 o výměře 71,5 m² včetně spoluvlastnického podílu 55/531
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 3.

VARIANTA  II.:
5. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 159, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 5), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 159, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 159/102 o výměře 43,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 436/6903
- nebytové jednotky č. 159/101 o výměře 71,5 m² včetně spoluvlastnického podílu 55/531
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 3.

VARIANTA  I:
6. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 641, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 15), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 641, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 641/101 o výměře 85,92 m² včetně spoluvlastnického podílu 8592/137821
- nebytové jednotky č. 641/102 o výměře 159,01 m² včetně spoluvlastnického podílu 15901/137821
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 3.
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VARIANTA  II.:
6. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 159, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 5), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 159, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 159/102 o výměře 43,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 436/6903
- nebytové jednotky č. 159/101 o výměře 71,5 m² včetně spoluvlastnického podílu 55/531
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 3.

VARIANTA  I:
7. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, 

č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov 
(Kainarova 4, 5, 6), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I –
Město a pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 293/101 o výměře 394,3 m² včetně spoluvlastnického podílu 3943/36438.
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 4.

VARIANTA  II.:
7. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 

285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov 
(Kainarova 4, 5, 6), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I –
Město a pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov

VARIANTA  I:
8.A schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, 

č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov 
(Kainarova 7, 8, 9), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I –
Město a pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 2894/104 o výměře 156,4 m² včetně spoluvlastnického podílu 1564/37984
- nebytové jednotky č. 2894/102 o výměře 120,4 m² včetně spoluvlastnického podílu 1204/37984
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 4.

VARIANTA  II:
8.B neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 

282, č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov 
(Kainarova 7, 8, 9), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I –
Město a pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 2894/104 o výměře 156,4 m² včetně spoluvlastnického podílu 1564/37984
- nebytové jednotky č. 2894/102 o výměře 120,4 m² včetně spoluvlastnického podílu 1204/37984
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 4.

VARIANTA  I:
9. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 190, č.p. 191, 

příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 
2, 4), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 190, č.p. 191, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. 
Přerov

- nebytové jednotky č. 190/101 o výměře 49,7 m² včetně spoluvlastnického podílu 497/17629
- nebytové jednotky č. 190/102 o výměře 194,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 1946/17629
- nebytové jednotky č. 191/103 o výměře 91,4 m² včetně spoluvlastnického podílu 914/17629
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 5.
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VARIANTA  II.:
9. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 190, č.p. 191, 

příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 
2, 4), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
190, č.p. 191, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 190/101 o výměře 49,7 m² včetně spoluvlastnického podílu 497/17629
- nebytové jednotky č. 190/102 o výměře 194,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 1946/17629
- nebytové jednotky č. 191/103 o výměře 91,4 m² včetně spoluvlastnického podílu 914/17629
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 5.

VARIANTA  I:
10. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 192, č.p. 193, 

příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov (Kozlovská 
6, 8), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 192, č.p. 193, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. 
Přerov

- nebytové jednotky č. 192/101 o výměře 184,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 1841/17619
- nebytové jednotky č. 193/102 o výměře 150,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 1506/17619
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 5.

VARIANTA  II.:
10. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 192, č.p. 193, 

příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov (Kozlovská 
6, 8), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
192, č.p. 193, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 192/101 o výměře 184,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 1841/17619
- nebytové jednotky č. 193/102 o výměře 150,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 1506/17619
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 5.

VARIANTA  I:
11. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1368, č.p. 2821, 

příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov (Kozlovská 
7, 9), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 1368, č.p. 2821, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. 
Přerov

- nebytové jednotky č. 2821/101 o výměře 15,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 151/27987
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 5.

VARIANTA  II.:
11. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1368, č.p. 2821, 

příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov (Kozlovská 
7, 9), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
1368, č.p. 2821, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. 
Přerov

- nebytové jednotky č. 2821/101 o výměře 15,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 151/27987
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 5.

VARIANTA  I:
12. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 100, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 100/102 o výměře 130,3 m² včetně spoluvlastnického podílu 1303/12953
- nebytové jednotky č. 100/103 o výměře 56 m² včetně spoluvlastnického podílu 560/12953
- nebytové jednotky č. 100/104 o výměře 29,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 296/12953
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Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 6.

VARIANTA  II.:
12. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 100, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 100/102 o výměře 130,3 m² včetně spoluvlastnického podílu 1303/12953
- nebytové jednotky č. 100/103 o výměře 56 m² včetně spoluvlastnického podílu 560/12953
- nebytové jednotky č. 100/104 o výměře 29,6 m² včetně spoluvlastnického podílu 296/12953
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 6.

VARIANTA  I:
13. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 424, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov (Čapky Drahlovského 3), 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 424, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 424/102 o výměře 38,3 m² včetně spoluvlastnického podílu 383/9482
- nebytové jednotky č. 424/103 o výměře 38,3 m² včetně spoluvlastnického podílu 383/9482
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 7.

VARIANTA  II.:
13. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 424, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov (Čapky Drahlovského 3), 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 424, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 424/102 o výměře 38,3 m² včetně spoluvlastnického podílu 383/9482
- nebytové jednotky č. 424/103 o výměře 38,3 m² včetně spoluvlastnického podílu 383/9482
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 7.

VARIANTA  I:
14. schvaluje záměr převodu objektu č.p. 1746, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 217 v k.ú. Přerov (Jateční 22).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 8.

VARIANTA  II.:
14. neschvaluje  záměr převodu objektu č.p. 1746, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 217 v k.ú. Přerov (Jateční 22).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 8.

VARIANTA  I:
15. schvaluje záměr převodu objektu č.p. 882, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 26).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 8.

VARIANTA  II.:
15. neschvaluje záměr převodu objektu č.p. 882, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 26).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 8.

VARIANTA  I:
16. schvaluje záměr převodu objektu č.p. 1072, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 9.
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VARIANTA  II.:
16. neschvaluje záměr převodu objektu č.p. 1072, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 9.

VARIANTA  I:
17. schvaluje záměr převodu objektu č.p. 2822, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 4293/44 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 9.

VARIANTA  II.:
17. neschvaluje záměr převodu objektu č.p. 2822, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 4293/44 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 9.

VARIANTA  I:
18. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 48, příslušném pro 

část obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 745 v k.ú. Předmostí (Hranická 11), 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 48, 
příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí a pozemku p.č. st. 745 v k.ú. Předmostí

- nebytové jednotky č. 48/101 o výměře 11,81 m² včetně spoluvlastnického podílu 1181/138973
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 10.

VARIANTA  II.:
18. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 48, příslušném pro 

část obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 745 v k.ú. Předmostí (Hranická 11), 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 48, 
příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí a pozemku p.č. st. 745 v k.ú. Předmostí

- nebytové jednotky č. 48/101 o výměře 11,81 m² včetně spoluvlastnického podílu 1181/138973
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 10.

VARIANTA  I:
19. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2629, č,p, 2630, 

příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 1, 
3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. 
Přerov

- nebytové jednotky č. 2629/101 o výměře 73,65 m² včetně spoluvlastnického podílu 7365/177291
- nebytové jednotky č. 2630/101 o výměře 71,19 m² včetně spoluvlastnického podílu 7119/177291
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 11.

VARIANTA  II.:
19. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2629, č,p, 2630, 

příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 1, 
3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. 
Přerov

- nebytové jednotky č. 2629/101 o výměře 73,65 m² včetně spoluvlastnického podílu 7365/177291
- nebytové jednotky č. 2630/101 o výměře 71,19 m² včetně spoluvlastnického podílu 7119/177291
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 11.

VARIANTA  I:
20. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2398, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2495 v k.ú. Přerov (Vaňkova 1), včetně 
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příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2398, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2495 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 2398/101 o výměře 87,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 871/7746
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 12.

VARIANTA  II.:
20. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2398, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2495 v k.ú. Přerov (Vaňkova 1), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2398, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2495 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 2398/101 o výměře 87,1 m² včetně spoluvlastnického podílu 871/7746
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 12.

VARIANTA  I:
21. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2631, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2631, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 2631/102 o výměře 93,04 m² včetně spoluvlastnického podílu 9304/99447
- nebytové jednotky č. 2631/103 o výměře 41,25 m² včetně spoluvlastnického podílu 4125/99447
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 12.

VARIANTA  II.:
21. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2631, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2631, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 2631/102 o výměře 93,04 m² včetně spoluvlastnického podílu 9304/99447
- nebytové jednotky č. 2631/103 o výměře 41,25 m² včetně spoluvlastnického podílu 4125/99447
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 12.

VARIANTA  I:
22. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 

2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov 
(Purkyňova 10, 12, 14), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 2484/101 o výměře 123,19 m² včetně spoluvlastnického podílu 9304/99447
- nebytové jednotky č. 2631/103 o výměře 41,25 m² včetně spoluvlastnického podílu 12319/171542
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 13.

VARIANTA  II.:
22. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 

2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov 
(Purkyňova 10, 12, 14), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 2484/101 o výměře 123,19 m² včetně spoluvlastnického podílu 9304/99447
- nebytové jednotky č. 2631/103 o výměře 41,25 m² včetně spoluvlastnického podílu 12319/171542
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 13.

VARIANTA  I:
23. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2616, č.p. 2617, 

příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5307/13 v k.ú. Přerov (Želatovská 
10, 12), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
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č.p. 2616, č.p. 2617, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 5307/13 v k.ú. 
Přerov

- nebytové jednotky č. 2617/101 o výměře 74 m² včetně spoluvlastnického podílu 7400/135253
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 14.

VARIANTA  II.:
23. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2616, č.p. 2617, 

příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5307/13 v k.ú. Přerov (Želatovská 
10, 12), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 2616, č.p. 2617, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 5307/13 v k.ú. 
Přerov

- nebytové jednotky č. 2617/101 o výměře 74 m² včetně spoluvlastnického podílu 7400/135253
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 14.

VARIANTA  I:
24. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2618, č.p. 2619, č.p. 

2620, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5307/10 v k.ú. Přerov 
(Neumannova 1, 3, 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2618, č.p. 2619, č.p. 2620, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 5307/10 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 2619/101 o výměře 65,36 m² včetně spoluvlastnického podílu 6536/246431
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 15.

VARIANTA  II.:
24. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2618, č.p. 2619, č.p. 

2620, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5307/10 v k.ú. Přerov 
(Neumannova 1, 3, 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2618, č.p. 2619, č.p. 2620, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 5307/10 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 2619/101 o výměře 65,36 m² včetně spoluvlastnického podílu 6536/246431
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 15.

VARIANTA  I:
25. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 291, č.p. 292, 

příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/39 v k.ú. Přerov (tř. 17. 
listopadu 24, 26), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu 
k bydlení č.p. 291, č.p. 292, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 
2883/39 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 291/101 o výměře 11,2 m² včetně spoluvlastnického podílu 4/895
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 16.

VARIANTA  II.:
25. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 291, č.p. 292, 

příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/39 v k.ú. Přerov (tř. 17. 
listopadu 24, 26), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 291, č.p. 292, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2883/39 
v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 291/101 o výměře 11,2 m² včetně spoluvlastnického podílu 4/895
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 16.

VARIANTA  I:
26. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1, č.p. 2, příslušném 

pro část obce Přerov II - Předmostí, na pozemku p.č. st. 778 v k.ú. Předmostí (Teličkova 1, 2), 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1, 
č.p. 2, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí a pozemku p.č. st. 778 v k.ú. Přerov
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- nebytové jednotky č. 1/101 o výměře 16 m² včetně spoluvlastnického podílu 4/697
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 17.

VARIANTA  II.:
26. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1, č.p. 2, příslušném 

pro část obce Přerov II - Předmostí, na pozemku p.č. st. 778 v k.ú. Předmostí (Teličkova 1, 2), 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1, 
č.p. 2, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí a pozemku p.č. st. 778 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 1/101 o výměře 16 m² včetně spoluvlastnického podílu 4/697
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 17.

VARIANTA  I:
27. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2433, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 468 v k.ú. Přerov (Bratrská 20), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2433, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 468 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 2433/101 o výměře 140,9 m² včetně spoluvlastnického podílu 1409/9538
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 18.

VARIANTA  II.:
27. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2433, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 468 v k.ú. Přerov (Bratrská 20), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2433, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 468 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 2433/101 o výměře 140,9 m² včetně spoluvlastnického podílu 1409/9538
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 18.

VARIANTA  I:
28. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, 

příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21, 
23, 25), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 596/4 v k.ú. 
Přerov

- nebytové jednotky č. 90/101 o výměře 17 m² včetně spoluvlastnického podílu 85/8474
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 18.

VARIANTA  II.:
28. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, 

příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21, 
23, 25), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 596/4 v k.ú. 
Přerov

- nebytové jednotky č. 90/101 o výměře 17 m² včetně spoluvlastnického podílu 85/8474
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 18.

VARIANTA  I:
29. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1971, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1270 v k.ú. Přerov (Jaselská 1), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1971, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 1270 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 1971/16 o výměře 15,93 m² včetně spoluvlastnického podílu 1593/161368
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 19.
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VARIANTA  II.:
29. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1971, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1270 v k.ú. Přerov (Jaselská 1), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1971, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 1270 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 1971/16 o výměře 15,93 m² včetně spoluvlastnického podílu 1593/161368
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 19.

VARIANTA  I:
30. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 240, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 240, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 240/93 o výměře 41,45 m² včetně spoluvlastnického podílu 4145/517135
- nebytové jednotky č. 240/92 o výměře 41 m² včetně spoluvlastnického podílu 4100/517135
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 20.

VARIANTA  II.:
30. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 240, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 240, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 240/93 o výměře 41,45 m² včetně spoluvlastnického podílu 4145/517135
- nebytové jednotky č. 240/92 o výměře 41 m² včetně spoluvlastnického podílu 4100/517135
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 20.

VARIANTA  I:
31. schvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném pro 

část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1963, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, pozemku p.č. 2139 a pozemku p.č. 2140 vše v k.ú. 
Přerov

- nebytové jednotky č. 1963/101 o výměře 125,82 m² včetně spoluvlastnického podílu 12582/185721
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 21.

VARIANTA  II:
31. neschvaluje záměr převodu nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném 

pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5), 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
1963, příslušném pro část obce Přerov I – Město, pozemku p.č. 2139 a pozemku p.č. 2140 vše 
v k.ú. Přerov

- nebytové jednotky č. 1963/101 o výměře 125,82 m² včetně spoluvlastnického podílu 12582/185721
Informace o těchto nebytových jednotkách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 21.

VARIANTA  I:
32. schvaluje záměr převodu objektu č.p. 3160, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 4108/2 v k.ú. Přerov (ul. Bezručova – areál přírodního koupaliště Laguna).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 22.

VARIANTA  II:
32. neschvaluje záměr převodu objektu č.p. 3160, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 4108/2 v k.ú. Přerov (ul. Bezručova – areál přírodního koupaliště Laguna).
Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 22.



18

VARIANTA  I:
33. schvaluje záměr převodu objektu č.p. 3162, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 4809 v k.ú. Přerov a objektu č.p. 3161, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 4808/1 v k.ú. Přerov (ul. Bezručova – areál přírodního koupaliště 
Laguna).

Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 22.

VARIANTA  II.:
33. neschvaluje záměr převodu objektu č.p. 3162, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 4809 v k.ú. Přerov a objektu č.p. 3161, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 4808/1 v k.ú. Přerov (ul. Bezručova – areál přírodního koupaliště Laguna).

Informace o těchto nebytových prostorách jsou uvedeny v příloze 1 na straně 22.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- materiál je velmi obsáhlý, snažila jsem se projít všechny nebytové prostory uvedené 

v materiálu. Ztotožňuji se se stanoviskem odboru správy majetku, který říká, že při prodeji 
pronajatých nebytových prostor dojde k poklesu příjmu města na nájemném. Myslím si, že 
není moudré zbavovat se všech nebytových prostor. Peníze utratíme a nájem je každoroční 
příjem, který se objevuje v příjmech města. Příjmy z nájmu nám pak budou chybět. Město 
ztratí možnost regulace zvláště nad prostory, které jsou umístěny pod byty, tedy v bytových 
domech. Původně byly určeny právě k tomu, aby obyvatelům poskytovaly zásobování 
potravinami, opravy obuvi, kadeřnictví. Myslím si, že tito podnikatelé nebudou mít peníze 
na to, aby si nebytové prostory odkoupili. Potom je třeba odkoupí vlastníci, kteří tam 
vybudují něco jiného. Myslím si, že v nájmech se skrývá podpora podnikání. Nemám 
problém například s prodejem nebytových prostor, které jsou například na ulici Jateční. 
Jedná se o samostatné nebytové prostory, žádné byty tam nejsou. 

- Navrhovala bych rozdělit nebytové prostory do třech kategorií. Tam, kde se jedná                  
o nebytové prostory bez bytů, nabídněme je k prodeji, s tím problém asi není. Pokud se jedná 
o malé nebytové prostory, ve kterých je umístěno kadeřnictví, nějaký sklad v bytových 
domech, tak je nabídnout v prvé řadě k prodeji SVJ. Oni si s nimi určitě poradí.                     
U nebytových prostor, které jsou pod těmi byty, tzv. v nebytových domech, tam bych zvážila 
a spíš narovnala nájemní vztahy. Protože to, co mě zarazilo u některých nájmů, je cena, která 
je u určitých lokalit a určitých pronájmů různá. Do nebe volající a to mě zarazilo, je nájem 
na Žerotínově náměstí, kde jsou kanceláře pronajaté za 11 Kč měsíčně. Zeptám se, co v těch 
kancelářích asi je? Samozřejmě totéž je Žerotínovo náměstí – oční optika. Pak je tam trafika. 
To jsou tak do nebe volající nájmy. To nejsou neziskové organizace. Tam bych navrhovala    
u nebytových prostor, spíš narovnat nájmy a říct si, že pokud tam budou potraviny, budou 
mít nájem od – do. Pokud tam bude prodejna obuvi, bude tam nájem od – do. Pokud tam 
budou služby, zase tam dát rozpětí. To je můj návrh. 

Mgr. Kulíšek:
- vy dáváte protinávrh, v jakém smyslu?

Ing. Pospíšilová:
-   protinávrh jsem neměla zformulovaný. Já bych možná dneska tohle odložila. Ten materiál je 

velmi obsáhlý a spíš bych hlasovala o záměru prodeje opravdu jenom těch nebytových 
prostor. Myslím si, že se jedná jenom o Jateční ulici. 

Mgr. Kulíšek:
- ten protinávrh zní jak? Hlasovat jenom o některých bodech, které nám řeknete? Zatím si to 

projděte a já budu pokračovat v rozpravě.
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Mgr. Grambličková:
- chtěla jsem připomenout, že v materiálu nemáme stanovisko rady. Je to důležitý materiál a bez 

stanoviska rady, se mi v tom těžko orientovalo. Mně to teda vadí. Proto bych byla taky raději, 
kdyby se počkalo. Pak mám, asi to nevezmete v patrnost, mám ještě jednu záležitost, je to 
jeden bod, ale je tam 33 podbodů, tak chci vědět, jestli budeme moci diskutovat ke každému 
bodu samostatně. Měla by nám být dána možnost, abychom se mohli vyjádřit v průběhu 
jednání několikrát. Před každým hlasováním, aby byla otevřena samostatná rozprava. 

p. Zácha, DiS.:
- očekával jsem, že tohle bude velmi diskutovaný materiál. Myslím si, že všechny strany, které 

jsou v zastupitelstvu zastoupeny, nepopřou, že jsem obešel jednotlivé kluby nebo jsem to 
aspoň nabízel. Setkal jsem se s čelnými představiteli každé politické strany, nebo jsem byl 
pozván na klub. Materiál byl nahrán včas do vašich počítačů. Proto jsem si dal tu práci, 
věnoval jsem tomu maximum času, nabídnul jsem diskuse, abychom to dopilovali, abychom 
tady v rámci možnosti tady našli koncensus, abychom tady netvořili něco. Vidím, že se tak 
nestalo, a to mě mrzí. Ať si přebere každé ve své hlavě, na koho je teď mířeno. Dnes 
schvalujeme jenom záměr, neprodáváme žádný nebytový prostor. Pokud schválíme záměr, my 
můžeme rozvázat diskusi popřípadě zadat znalecké posudky a pak znovu bude předkládáno do 
orgánů obce. Nebude se už hlasovat o 33 nebytových jednotkách nebo o domech. Určitě 
neprodáváme všechny nebytové jednotky na území města. Jsou to nebytové jednotky 
v domech, kde je rozprodán bytový fond. 
K tomu projednání rady, já se omlouvám, že jsem neřekl, když jsem okomentovával materiál. 
Rada o tom hlasovala po bodech. Bylo to posláno všem zastupitelům. Poklud to nemáte, 
nevím, kde se stala chyba. Tady je uvedeno: „v příloze zasíláme doplnění předlohy 3.1.5. pro 
17. zasedání ZM, které se uskuteční 15.4.2013“.
Tento e-mail byl zaslán i s přílohou, kde byla tabulka se všemi nebytovými prostory                 
a stanovisko rady. Bylo to  zasláno 12.4.2013. Pokud vám to nepřišlo, nevím, kde se stala 
chyba. 

p. Passinger:
- tento materiál je rozsáhlý jak obsahem, tak významem pro město Přerov. Pokud bych se měl 

k materiálu vyjadřovat jako k celku, tak prodávat objekty v majetku města, nebo nabízet          
a uvažovat o tom rok před volbami, mi připadá, jako bychom se rychle zbavovali majetku 
v období, kdy koupěschopnost lidí je dost nízká a zájem o takové objekty je minimální nebo 
malý. Když se podíváte po Přerově, je spousta volných prostor, tak nevím, jestli na tom 
vyděláme. Když už se tento materiál předložil, tak dávám panu Záchovi za pravdu, že byl 
tento materiál projednán i na majetkové komisi, kde jsem se já vyjádřil, že nemohu souhlasit 
s tím, abychom prodávali v centru města nebytové prostory, jako je oblast Žerotína                   
a Kozlovská. V okrajových částech ano. Pokud vylidníme nebo se zbavíme objektů, kde 
nějakým způsobem by se mohlo podnikat, byť v malém, byť by k tomu město nějakým 
způsobem přispělo formou nízkého nájmu, tak určitě by to pro město Přerov mělo nějaký 
význam a do budoucna kdykoliv, když bude opravdu velký zájem, tak bychom ten majetek 
mohli nabídnout k prodeji. Nemohu souhlasit, abychom se domlouvali, že dáme objekt vedle 
Malé pasáže někomu a pak zjistím, že ten dotyčný hned žádal kvůli tomu, že do toho vložil 
investice, o snížení nájmu. Já jsem řekl panu Záchovi jasně, proč ti podnikatelé brečí. Ať to 
nekupuje, když na to nemá. Souhlasím s tím, prodávejme tehdy, až ta cena bude vhodná a 
chtějme, aby město z toho mělo nějaký užitek. Je pravdou, že město má nevýhodné podmínky 
v podnikání. Těžko můžeme podnikat stejně jako soukromník, protože ten systém nám to 
neumožňuje. Udělejme všechno pro to, abychom se našeho majetku nezbavovali. 

Ing. Lajtoch:
- já nejdříve procedurálně, v souladu s § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů oznamuji osobní zájem na výsledku projednání této předlohy pro 
jednání Zastupitelstva města Přerova pořadové číslo 17/3.1.5 bod 5 návrhu na usnesení. 
Vzhledem k tomu se při projednávání tohoto bodu návrhu na usnesení zdržím hlasování.
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- K paní Pospíšilové – my jsme o tom dlouho diskutovali s panem Záchou. To není materiál, 
který by se připravoval týden nebo měsíc. My o tom diskutujeme skoro rok. Bavili jsme se o 
tom, v rámci restrukturalizace magistrátu při projednávání úspor nákladů. U obytných domů,
které jsme prodali, jsou velké problémy při správě toho majetku, protože nájemce nemá ani 
přehled co se děje ve společenství vlastníků. Oni komunikují a nekomunikují s městem jako 
vlastníkem nebo s odborem majetku, vůbec neřeší problémy těchto nebytových prostor ale 
pouze to co chtějí velmi výrazně platit. Takový případ, který řešíme už asi 10 let. Teplo, a.s. 
má v obytných domech výměníkové stanice a o.p.s. Město k těmto nebytovým prostorám 
nemá ani přístup a ročně platí do fondu oprav 220.000 Kč. Takových případů je daleko více. 
My jsme to chtěli řešit komplexně, aby ta záležitost byla dotažena. Pokud máme neprodané 
obytné domy a jsou tam nebytové prostory, jako celky si je nechme. Pokud je to výhodné, 
nebytové prostory prodejme a finanční prostředky vložme potom do modernizace nebo na 
nové investice. Měly by být deponovány na zvláštním podúčtu a následně využity na nové 
investice nebo na opravy zůstatkového majetku bytového nebo nebytového.

Mgr. Netopilová:
- přidávám se k předchozím návrhům paní Pospíšilové. 
- Dávám protinávrh celý materiál odložit. Moje přesvědčení je, že město by se nemělo 

zbavovat takovýchto prostor, zvláště v centru města, ale konec konců i v okrajových částech, 
protože podle mě víme, kdo tyto prostory nakonec získá, chceme to, co se děje, tedy, že ty 
prostory v centru okupují realitky a další různé instituce a chybí obchůdky, chybí služby a to 
co dělá město městem. Možná se o tom bavíte dlouho vy na radě a v klubech vládnoucí 
koalice, ale podle mě to promyšlené není. 

Mgr. Kulíšek:
- já si nemyslím, že v Přerově je málo kavárniček, dneska první teplejší den a když se projdete 

po městě, tak je otevřeno několik. Paní Netopilová, vy nemůžete dávat protinávrh na stažení 
materiálu podle jednacího řádu. Pouze předkladatel může stáhnout materiál. 

Pí Jandová:
- já bych se chtěla přimluvit u pana Záchy, jestli by ten materiál fakt nešel odložit, protože jsem 

nenašla nikde nějaké to vyrovnání se se situací, že pustíme nebytové prostory v centru a 
jakými nástroji město ovlivní to, co tam bude, protože víme, že mizí některé provozovny, 
které byly tady užitečné a jak říkali už mí předřečníci, jsou tam realitní kanceláře, pojišťovny. 
Chcete oživovat centrum města různými způsoby  a myslím, že tento základní nástroj udržet 
v centru města ty obchody, kam lidé přijdou, aby tam byla kniha a podobné, které to ve městě 
nemají jednoduché. Umím si představit, že nebytový prostor koupí kdokoliv a bude ho 
pronajímat za tržní nájemné, co to půjde. Proto si myslím, že ten krok je tak strašně důležitý, 
že by se měly zvážit právě tyto aspekty. Proč budeme potom chodit do centra? Můžeme na 
náměstí mít koncertů habaděj, tak přijdou lidi jenom na tu akci, ale já bych s tímto byla velmi 
opatrná a zvlášť v dnešní době, kdy je problém a lidi mají fakt míň peněz a je tady nižší kupní 
síla. Tak prosím, zvažte to ještě jednou. Děkuji.

Mgr. Vojtášek:
- pokud jde o to, jak dlouho se uvažuje o prodeji těchto nebytových prostor, tak bych chtěl 

upozornit, že 6. února 2012 zastupitelé schválili přípravu tohoto záměru. Není to otázka, že by 
to bylo teď krátkodobé, stejně jako ten postup prodeje. Nevzpomínám si, že by tento materiál 
byl nějak zvlášť diskutován od někoho, i ten postup prodeje, že nejprve bude nabídnuto 
stávajícím nájemcům. I ten postup byl schvalován a je vtělen do vnitřní směrnice 25/2007 na 
základě rozhodnutí zastupitelstva z února 2012. 

p. Zácha, DiS.:
- já se samozřejmě nikoho z vás nebudu ptát, ale zopakuji jednu věc. My jsme to v únoru 2012 

schválili. Od té doby, kdokoliv z vás zastupitelů ví, že se domluvíme, může přijít kdykoliv. 
My jsme ten materiál mohli diskutovat po jednotlivých klubech, po jednotlivcích, s každým 
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zastupitelem. Mě by to problém nečinilo. Nikdo se z vás během toho roku neozval. Kdybych 
materiál nechal projednat radou, nahrál až po radě se stanoviskem rady, tak budou 
připomínky, že to bylo nahráno až pozdě, že jste to nestihli prodiskutovat. Měli jste materiál 
zavčasu nahrán. Každý klub jsem obešel. Nebo aspoň jeho čelní představitele. Nikdo s ničím 
neměl problém. Přijde den konání zastupitelstva, všechno je problém. Co potom mám dělat? 
Když to dneska stáhnu, nechám to rok v šuplíku, nikdo nepřijde, za rok budeme na stejné 
diskusi. To mě hlava nebere. Člověk tomu věnuje maximum času, snaží se s vámi o tom 
diskutovat, v ničem problém není, máme zastupitelstvo a najednou stáhněte materiál. Já jenom 
zopakuji, pokud schválíme záměr, neznamená, že prodávám. 

- Pokud jde o to, co budeme a nebudeme mít v centru. Na jedné straně říkáte, nájem je příjem 
do pokladny města, z dlouhodobého hlediska, atd. Když jsme vyhlásili výběrové řízení na 
bývalou cukrárnu u malé pasáže, kritérium byla cena a vyhrála to realitní kancelář. Splnila 
všechny podmínky výběrového řízení. Kdybyste dámy byly v mé pozici, nemůžete říct, splnili 
jste všechny podmínky výběrového řízení, nic není v rozporu, já to ruším. Všichni víte sami, 
když se podíváte do těch materiálů, máte tam galerie, kterým to pronajímáme za hubičku, jsou 
tam nebytové prostory, které jsou ztrátové. Každý ten bod je předkládán variantně. Je tam Alfa 
handicap, Svaz tělesně postižených. Ještě jsme se o tom nebavili. Když ten záměr 
zastupitelstvo jednou schválilo, nemůžu dělat, že nebytový prostor v nějakém domě 
neexistuje. Doplnil jsem to o ty vyjímky, o kterých hovořila Ing. Pospíšilová, ať je to Jateční 
26 nebo 22. Materiál je připraven poctivě, stahovat ho nebudu. Pojďme hlasovat, stahovat ho 
nebudu. Znovu říkám, že do orgánů obce půjde každý nebytový prostor samostatně, jestli 
prodat nebo neprodat. Když se nám vyloupnou ty skutečné ceny, jestli v tabulce je napsané, 
že za nebytové prostory 800.000 Kč, to je odhad realitní kanceláře. Bude vytvořen znalecký 
posudek, ceny mohou být úplně jiné. Pokud to bude 400.000 Kč, proč bychom to prodávali, 
nechejme tam toho stávajícího nájemce. Tam je spousta nezodpovězených otázek a pokud 
dneska s tím nepohneme dál, tak to jenom odložíme k ledu. Já to nemám o co dál opřít.  Pokud 
chceme, a dejte ten návrh, udělat regulaci nájemného, že to nájemcům budeme dotovat a 
budeme mít všude galerie, kavárny nebo kina, já nemám s tím problém, akorát se budeme 
chovat jako špatní hospodáři. Máme nebytový prostor, který je i v tomto materiálu obsažen, 
kde jsme 4x snižovali podnikateli nájem, dokonce jsme mu umožnili souhlas s podnájmem, 
takže má pronajatý nebytový prostor, má tam podnájemníka, který mu platí podnájem. 
Vždycky jsme se snažili vyjít vstříc. 

Ing. Dostal:
- s materiálem jak je předložen jako celek, souhlasím. Hlasujme po bodech. Ať pan náměstek ke 

každému bodu řekne, jak se usnesla rada. Děkuji za tento materiál, na kterém dlouho pracoval 
a nebyl jednoduchý. 

- Cítím odpor a nevoli z druhé strany, proto navrhuji doplnit usnesení o bod 34) vytvořit 
pracovní skupinu složenou z 11 členů poměrného zastoupení zastupitelstva s názvem 
“Prodej nebytových jednotek a nebytových prostor“.  Ať na této pracovní skupině si 
všechno vyříkáme a potom do zastupitelstva jde čistý materiál, co se dohodneme, že bude 
k prodeji a co ne, ať zůstane v majetku města. 

p. Zácha, DiS.:
- je to vůle zastupitele, ale já se ptám, nač je majetková komise, kde krom jedné politické strany 

jsou zastoupeny všechny strany. Opakuji, nikdy jsem se nebránil žádné diskusi. Pokud komise 
majetková bude probírat tento materiál, nebo potom ty jednotlivé body, SPP o tom bude 
informováno a je to k diskusi. Kdyby SPP dalo své připomínky včas, mohlo to být 
dopracováno do materiálu. Znovu říkám, existuje komise pro záměry. 

p. Passinger:
- nemohu souhlasit s panem Dostalem, protože od toho je majetková komise a tam to bylo 

všechno projednané. Nevytvářejme další komise.
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Mgr. Kulíšek:
- uzavírám diskusi. Byl tady návrh pana Dostala na vytvoření pracovní skupiny. Paní 

Pospíšilová měla návrh, prosím o jeho upřesnění.

Ing. Pospíšilová:
- já mám návrh, hlasovat jen o některých nebytových prostorách: bod 14) a bod 15) 

usnesení.

Mgr. Kulíšek:
- dávám hlasovat o návrhu Ing. Pospíšilové.

Hlasování o návrhu Ing. Pospíšilové:  při hlasování bylo pro 10, 5 proti, 15 se zdrželo, 2 
nehlasovali.

Hlasování o doplňujícím návrhu Ing. Dostala (bod 34) vytvořit pracovní skupinu složenou z 11 
členů poměrného zastoupení zastupitelstva s názvem “Prodej nebytových jednotek a nebytových 
prostor“):   při hlasování bylo pro 7, 6 proti, 18 se zdrželo, 1 nehlasoval.

Hlasování o tom, že budeme hlasovat o každém bodu usnesení samostatně:  při hlasování bylo pro 
29, 1 proti, 2 nehlasovali.

Mgr. Kulíšek:
- před každým bodem usnesení otevřu rozpravu. Pan náměstek doplní stanovisko rady.

p. Zácha, DiS.:
- bod 1) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, podala návrh zastupitelstvu schválit záměr prodeje, taktéž zní i 
stanovisko rady.
při hlasování bylo pro 26, 4 proti, 2 se zdrželi

- Bod 2) usnesení navrhuji variantu I.:
Komise pro záměry projednala, doporučila schválit variantu I., taktéž zní i stanovisko rady, 
doporučila schválit prodej.
Při hlasování bylo pro 26, 2 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval.

- Bod 3) usnesení navrhuji variantu II.:
Komise pro záměry projednala, podala návrh zastupitelstvu neschválit záměr prodeje, taktéž 
zní i stanovisko rady. Já navrhuji variantu II. V tomto domě máme prodanou pouze jednu 
bytovou jednotku. Je tam prodejna elektronářadí i galerie.
Při hlasování bylo pro 30, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

- Bod 4) usnesení navrhuji variantu I.:
Komise pro záměry projednala, nepřijala k tomuto bodu usnesení, rada projednala a
doporučila zastupitelstvu schválit záměr prodeje, tedy variantu I.
Při hlasování bylo pro 19, 10 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasovali.

- Bod 5) usnesení navrhuji variantu I.:
Komise pro záměry projednala, nepřijala usnesení, rada doporučuje zastupitelstvu schválit 
záměr prodeje, tedy variantu I.
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Mgr. Grambličková:
- škoda, že jsem se nevyjádřila už v předchozím materiálu. Všichni znáte moje stanovisko, 

centrum města si pokud možno ponechávejme ve své režii, ať můžeme aspoň trošku 
ovlivňovat, co v nebytových prostorách chceme mít. Ať můžeme podporovat ty podnikatele, 
kteří třeba nemají na to, aby platili vysoké nájemné v některých soukromých subjektech. 
Mluvím obecně. Snažme se zachovat centrum města pokud možno ve vlastnictví obce. Říkám 
to pozdě, měla jsem to říct v předchozím materiálu. Hlasovala jsem tam proti a budu opět. 

Mgr. Puchalský:
- mám dvě poznámky. Přišel jsem pozdě, tak jsem do toho nemohl vstoupit s tím, co jsem 

původně chtěl a zamýšlel. Já osobně se domnívám, že ten materiál je natolik významný 
v rozhodné době pro město Přerov, že si zaslouží daleko hlubší projednání a diskusi. Dokonce 
myslím, že by si zasluhoval zvláštní zastupitelstvo. Já jsem původně chtěl přijít s návrhem, 
abychom dnes projednávání toho materiálu odložili, aby měli jednotliví zastupitelé a 
samozřejmě příslušné kluby čas na to, si ty věci rozebrat tak, aby z toho vyšel produkt, který 
stojí za to. Například i to, co říkala paní Grambličková je nepochybně významné a důležité. 
Mě spíš zajímá, proč ve věcech usnesení 4) a 5)  nepřijala příslušná komise pro záměry 
usnesení. Jaký byl důvod, v čem je ten základní problém. 

p. Zácha, DiS.:
- přemýšlím, jak na to zareagovat. My jsme spolu seděli, to asi je neoddiskutovatelné. Já se 

ptám, když je to týden zpátky, co se změnilo, proč takový obrat? Vždyť jsme se spolu bavili, 
problém jste v tom neviděl až tak velký, samozřejmě jsme si řekli při té diskusi, kde vidíte 
prodej a kde ne. Od té doby se nikdo neozval, vy konkrétně také ne, je pondělí, je 
zastupitelstvo, a když jsem se díval na to hlasování, buď jste nehlasoval, nebo jste hlasoval 
proti. To je naprosto odlišné tomu, jak jsme se bavili před týdnem. Samozřejmě názory 
v každém z nás se vyvíjí, vy jste to přehodnotil, ale kdokoliv mohl zavčas přijít, dalo se to 
oddiskutovat, dalo se s materiálem pracovat. V únoru 2012 jsme materiál schválili. Nikdo nic 
a najednou je tady pozdvižení na vsi. Projednáváme dnes záměr. Znovu rada a zastupitelstvo 
to bude projednávat. Nevím, co víc k tomu mám doplnit. 

pí Jandová:
- mám pocit, že před rokem jsme schválili záměr k tomu, aby se na tom materiálu pracovalo. 

Proti tomu nikdo nic neměl. Teď je tu konkrétní podoba, která se měla prodiskutovat na 
nějakém speciálním sezení. Já jsem u toho nebyla, když pan Zácha to projednával s panem 
Puchalským. Zajímalo by mě teď u tohoto konkrétního nebytového prostoru, jaký je rozdíl 
mezi nebytovým prostorem v Kratochvílové ulici, který jsme odhlasovali před chvílí a tímhle 
tím. Počet prodaných bytů v tomhle případě si myslím, nehraje roli Je tohle to centrum 
Žerotinovo náměstí? Vždy bylo. Mám pocit, jako byste se všichni chystali z Přerova 
odstěhovat, že vám je úplně jedno, jak to teda je. Je mi to nepříjemné, ale věřte mi, že tohle to, 
co teď děláme, budeme toho jednou litovat. 

p. Zácha, DiS.:
- já se z Přerova v žádném případě nehodlám odstěhovat. Mě neláká žádné velkoměsto. Jestli 

mě někdo někam pošle, je otázka budoucnosti. Svolat veřejné projednání, já nevím, jaká je 
vaše představa. Na každé sezení jsem zval předsedy klubů, s těmi jsem komunikoval, jestli 
mám přijít na klub k nim, nebo jestli přijdou oni ke mně. To proběhlo i s SPP, kdy jsme si 
s panem Puchalským e-mailem svolali tu schůzku. Kdyby ještě v pátek pan Puchalský řekl, že 
v neděli máte klub, protože vím, že ho v neděli míváte, přijďte, tam jste mi mohli položit 
všechny tyto otázky. To nepadlo, tak předkládám materiál. Znovu opakuji, jestli schválíme 
nebo neschválíme, je to pouze další krok jestli to posunout dál. Záměr neznamená, že budeme 
prodávat. Kdybyste se podívali, kolik na odboru majetku je schválených záměrů, to jsou 
stovky a také jsme to neprodali, jsou schválené a tak to zůstává.

- K paní Jandové, jaký je rozdíl mezi Kratochvílovou a Žerotínovým náměstím – pro mě 
v současné době jen jediný, na Kratochvílové 22 v celém domě je prodaný jen 1 byt. Všechny 
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ostatní byty jsou ve vlastnictví města. Tady jsou prodané bytové jednotky všechny. To je 
jediný rozdíl. Centrum je Kratochvílova i Žerotínovo.

p. Hlavinka:
- chtěl bych odpovědět panu Puchalskému. Tak, jak probíhá debata na zastupitelstvu, tak jsou 

různé názory i v majetkové komisi. Některé nebytové prostory byly diskutovány více a většina 
členů komise se neshodla na tom, zda záměr podpořit nebo nepodpořit. Nic jiného v tom není. 
Rozhodování je demokratické. K tomu, co tady říkala paní Pospíšilová – myslím si, že nemám 
nějaké rozdílné názory na prodej těchto nebytových prostor. Já se dokonce domnívám, že řada 
těch nájemců nebude mít na to, aby ty prostory si odkoupila a nebude mít zájem. Každopádně 
správné je tohle to vyzkoušet. Myslím, že budou nebytové prostory, které město odprodat 
může. Domnívám se, že tam, kde ten zájem nebude a nebude třeba ani zájem společenství 
vlastníků, že ty prostory prodávat nebudeme. Prostě je to záměr a nemusí být obava, že město 
chce za každou cenu tyhle nebytové prostory prodávat.

Mgr. Puchalský:
- já jen jednu poznámku k panu náměstkovi. Já nevím, proč je tak podrážděný. Mě pozval bez 

určení účelu k jednání, já jsem přišel, pak mi dal k dispozici rozsáhlý materiál, ten jsme nějak 
průběžně probrali, neformálně oddiskutovali, co se mě líbí, co se mě nelíbí a ten jsem 
předložil na klubu. Klub měl toto stanovisko. Prosím pěkně, příště mě už na taková neformální 
jednání, která pak zneužíváte, nezvěte a přijďte k nám na klub a tam si ty věci prostě 
rozříkáme. To je tvrzení, proti tvrzení, a je to opravdu amatérské. Děkuju. 

p. Zácha, DiS.:
- já si myslím, že se tady nemusíme pouštět do osobní přestřelky. Já jsem vás na to neformální 

setkání pozval jako každého jiného předsedu klubu. Já samozřejmě nevím, a to se omlouvám, 
jestli jste předseda klubu, nebo jestli je jím někdo jiný. Nezlobte se na mě, já přece nemůžu 
přijít k vám na klub, když nevím, kdy se koná. Přece jsme spolu seděli, ano neformálně, já 
jsem si nedělal ani poznámky. Také jsme spolu procházeli každý ten nebytový prostor. 
Kdybych byl podrážděný vůči vám, tak tady budu chodit bod po bodu a budu říkat, pan 
zastupitel říkal na neformálním setkání. Ale to by bylo amatérské a zbabělé. Já jsem jenom 
řekl, že jsem seděl s každým představitelem politické strany, která je v tomto zastupitelstvu. 
Když jste odcházel, a to nepopřete, tak jsem říkal, jestli chcete, přijdu klidně k vám na klub. A 
už žádné pozvání nepadlo. Je to teď jenom osobní výměna mezi mnou a panem Puchalským. 
Myslím, že sem to nepatří. Když už, tak aby poctivě zaznělo, jak ta schůzka probíhala a 
z obou stran, jak to bylo. Já si tady nedělám poznámky, že bych vystupoval, jak pan Puchalský 
se vyjadřoval k jednotlivým nebytovým prostorům, ale určitě nepopřete to, že když jste 
odcházel, tak jsem říkal, pokud budete chtít, pozvěte mě na klub, já tam můžu přijít. Tak se 
nestalo.

Mgr. Grambličková:
- já to možná trošičku odlehčím. Pánové si toho určitě nevšimli, ale v posledních měsících 

přímo v centru města zmizely dva obchody s oděvy, které byly v soukromých subjektech, a to 
především z důvodu vysokého nájmu. Vy jdete pánové, dvakrát do roka, koupíte si oblek a jste 
krasavci. Nás to stojí trochu víc, my musíme do obchodu chodit častěji. Ty obchody tady 
pomalinku mizí. Proto já tak hájím centrum města, ať si může aspoň trošičku zasahovat do 
toho, jaké obchody chceme mít. Proto apeluji, neprodávejme, jinak budeme jezdit všichni do 
Olympie. Nechejme si v centru města některé prostory.

p. Zácha, DiS.:
- to se velmi dobře poslouchá. Byl bych nerad, abych v budoucnu byl napadán, že vyhlašuji 

výběrové řízení pod cenu znaleckého posudku. Ukázkou je cukrárna u malé pasáže. Tam byla 
vyhlašovací cena dle znaleckého posudku, byl tam dokonce záměr spojit cukrárnu s výrobou 
klíčů. Přestřelila to realitka, dala vyšší nabídku. Pokud půjdeme cestou, jak říká paní kolegyně, 
tak zastupitelstvo má právo rozhodnout, tak potom chci, aby tady bylo zaznamenáno, že 
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budeme dělat znalecký posudek a pokud takto máme dotovat podnikatele, bude to vždycky 
pod cenou toho znaleckého posudku a je to možná varianta. 

Mgr.Kulíšek:
- uzavírám rozpravu k tomuto bodu a budeme hlasovat o bodu 5) variantě I.
- Bod 5) usnesení navrhuji variantu I.:

Při hlasování bylo pro 19, 10 proti, 2 se zdrželo, 1 nehlasoval.

p. Zácha, DiS.:
- bod 6) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, nepřijala usnesení na svém zasedání, rada projednala tento 
materiál a doporučuje  zastupitelstvu schválit záměr úplatného převodu této nebytové 
jednotky. Já navrhuji variantu I..
při hlasování bylo pro 20, 10 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

Mgr.Kulíšek:
- u bodu 7) pan náměstek navrhne změnu usnesení.

p. Zácha, DiS.:
- bod 7) usnesení navrhuji variantu I.:  

Tentokrát se jedná o nebytový prostor na Kainarové ulici. Komise pro záměry projednala, 
nepřijala usnesení na svém zasedání, rada projednala tento materiál a doporučila  
zastupitelstvu schválit záměr úplatného převodu. Doplnění usnesení je v tom smyslu, že nám 
vypadlo z usnesení konkrétní nebytová jednotka. 
Bude doplněno usnesení o větu, že nebytové jednotky číslo 293/101 o výměře 394,3  m   
včetně spoluvlastnického podílu 3943/36438. Informace o těchto nebytových prostorách 
jsou uvedeny v příloze 1 na straně 4. Tento text bude doplněn ve variantě I. i variantě II.

Pí Jandová:
- já bych se chtěla zeptat, jak je to s hlasováním u těch bodů, protože já už nemůžu mluvit 

k žádnému z těch bodů.

Mgr.Kulíšek:
- my jsme řekli, že otevřu rozpravu ke každému bodu.

Pí Jandová:
- chtěla jsem se zeptat, jestli máte nějaký průzkum, jaký by byl zájem z hlediska těch nájemců o 

ten odprodej. Jestli se to zjišťovalo v rámci tohoto materiálu.

p. Zácha, DiS.:
oficiální průzkum neexistuje. Když tam procházela realitní kancelář, padaly dotazy, lidé 
chodili na odbor majetku. Ale, že by byl průzkum se statistikou, kdo má a nemá zájem, takový 
průzkum neexistuje, protože jsem skutečně nevěděl jestli tento záměrový materiál projde 
zastupitelstvem. Ten průzkum se udělá teď podle toho, jak dopadne hlasování zastupitelstva. 
Tam, kde bude schváleno, tam pracovníci odboru majetku půjdou a rozvine se ta diskuse se 
stávajícími nájemci. 

Při hlasování bylo 20 pro, 8 proti, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali.

Mgr.Kulíšek:
- u bodu 8) pan náměstek navrhne doplnění usnesení.
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p. Zácha, DiS.:
- bod 8) usnesení   

Tentokrát se jedná o nebytový prostor na Kainarové ulici. Komise pro záměry projednala, 
nepřijala usnesení na svém zasedání. Nejdříve musím doplnit návrh na usnesení, aby to bylo 
zřejmé. V tomto objektu jsou dva nebytové prostory. Jedna nebytová jednotka slouží jako 
prodejna textilu, druhou využívá v současné době svaz tělesně postižených. Tudíž to doplnění 
usnesení spočívá v rozdělení usnesení na dva body. Bod 8A) kdy ve variantě I. se schvaluje 
záměr převodu nebytové jednotky 2894/104 o výměře 156,4 m2  včetně spoluvlastnického 
podílu 1564/37984.
Bod 8B) schvalujeme záměr převodu nebytové jednotky 2894/102 o výměře 120,4 m2

včetně spoluvlastnického podílu 1204/37984, kde je právě ten svaz tělesně postižených. Tam 
bych poprosil toto hlasování rozdělit na dvě, abychom mohli hlasovat bod 8A) a 8B)

- Navrhuji bod 8A) varianta I.:
Při hlasování bylo pro 12, 5 proti, 1 se zdržel, 14 nehlasovalo – zmatečné hlasování.

Mgr.Kulíšek:
- hlasování bylo zmatečné. Pan náměstek doplnil usnesení v bodě 8A) a 8B). O obou bodech 
budeme samostatně hlasovat. 

p. Zácha, DiS.:
- abychom mohli hlasovat každé zvlášť, proto je to rozdělené. Já navrhuji variantu 8 A) variantu 

I. schválit záměr.
Hlasování bod 8A) varianta I.:  při hlasování bylo pro 20, 7 proti, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali.

p. Zácha, DiS.:
- bod 8B) - rada hlasovala pro variantu II. Jestli dovolíte, já navrhuji variantu II. neschválit 

záměr převodu.

Hlasování bod 8B) varianta II.:  při hlasování bylo pro 28, 1 se zdržel, 3 nehlasovali.

p. Laga:
- pánové, vy jste se tak na to nepřipravili a děláte tu s odpuštěním koniny, že takto se schůze 

nevede. Nezlobte se na mě, jste trapní.

Mgr. Kulíšek:
- pane Laga já to beru, že to snímají kamery, chcete se předvést. My jsme se neztrapnili, my 

jsme se domluvili, o čem budeme hlasovat.

p. Zácha, DiS.:
- bod 9) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit variantu I., taktéž zní i stanovisko rady, 
doporučila zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 20, 6 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval.

p. Zácha, DiS.:
- bod 10) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit variantu I., taktéž zní i stanovisko rady, 
doporučilo zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 20, 8 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval.
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p. Zácha, DiS.:
- bod 11) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje, taktéž zní i stanovisko 
rady, doporučilo zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 30, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

p. Zácha, DiS.:
- bod 12) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje, taktéž zní i stanovisko 
rady, doporučilo zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 22, 5 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval.

p. Zácha, DiS.:
- bod 13) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje,  taktéž zní i stanovisko 
rady, doporučilo zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 25, 3 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval.

p. Zácha, DiS.:
- bod 14) usnesení navrhuji variantu I.:  

V tomto bodě nejde o bytovou jednotku, nicméně jde o dům, kde je prodejna vodo-
instalačního materiálu. Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje,  
taktéž zní i stanovisko rady, kdy doporučuje zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 30, 2 se zdrželi.

p. Zácha, DiS.:
- bod 15) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje,  taktéž zní i stanovisko 
rady, kdy doporučuje zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 30, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

p. Zácha, DiS.:
- bod 16) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje,  rada ve svém stanovisku 
doporučila zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 28, 1 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval.

p. Zácha, DiS.:
- bod 17) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje,  taktéž zní i stanovisko 
rady, kdy doporučuje zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 22, 3 proti, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali.

p. Zácha, DiS.:
- bod 18) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje,  taktéž zní i stanovisko 
rady, kdy doporučuje zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 25, 3 se zdrželi, 4 nehlasovali.
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p. Zácha, DiS.:
- bod 19) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje,  taktéž zní i stanovisko 
rady, kdy doporučuje zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 20, 9 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasovali.

p. Zácha, DiS.:
- bod 20) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje,  taktéž zní i stanovisko 
rady, kdy doporučuje zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 27, 5 nehlasovalo.

p. Zácha, DiS.:
- bod 21) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje,  taktéž zní i stanovisko 
rady, kdy doporučuje zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 24, 5 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval.

p. Zácha, DiS.:
- bod 22) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje,  taktéž zní i stanovisko 
rady, kdy doporučuje zastupitelstvu schválit variantu I.
Prosím o úpravu usnesení – ve variantě I. vyškrtnout nebytovou jednotku č. 2631/103 o 
výměře 41,25 m² včetně spoluvlastnického podílu 12319/171542
Při hlasování bylo pro 24, 4 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval.

p. Zácha, DiS.:
- bod 23) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje,  taktéž zní i stanovisko 
rady, kdy doporučuje zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 19, 6 proti, 5 se zdrželo, 2 nehlasovali.

p. Zácha, DiS.:
- bod 24) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje,  taktéž zní i stanovisko 
rady, kdy doporučuje zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 30, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

p. Zácha, DiS.:
- bod 25) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje,  taktéž zní i stanovisko 
rady, kdy doporučuje zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 30, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

p. Zácha, DiS.:
- bod 26) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje,  taktéž zní i stanovisko 
rady, kdy doporučuje zastupitelstvu schválit variantu I.
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Při hlasování bylo pro 30, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

p. Zácha, DiS.:
- bod 27) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje,  taktéž zní i stanovisko 
rady, kdy doporučuje zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 21, 10, proti, 1 nehlasoval.

p. Zácha, DiS.:
- bod 28) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje,  taktéž zní i stanovisko 
rady, kdy doporučuje zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 29, 3 nehlasovali.

p. Zácha, DiS.:
- bod 29) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje,  taktéž zní i stanovisko 
rady, kdy doporučuje zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 24, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval.

p. Zácha, DiS.:
- bod 30) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje,  taktéž zní i stanovisko 
rady, kdy doporučuje zastupitelstvu schválit variantu I.
Při hlasování bylo pro 25, 1 proti, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali.

p. Zácha, DiS.:
- bod 31) usnesení navrhuji variantu II.:  

Komise pro záměry projednala, neschválila záměr prodeje. Rada po projednání  doporučuje 
zastupitelstvu schválit variantu II.
V tomto domě sídlí Alfa handicap.
Při hlasování bylo pro 29, 3 se zdrželi.

p. Zácha, DiS.:
- bod 32) usnesení navrhuji variantu II.:  

Komise pro záměry projednala, neschválila záměr prodeje. Rada po projednání  doporučuje 
zastupitelstvu schválit variantu II.

Mgr. Puchalský:
- ptám se na věcný důvod, proč. Ten věcný důvod, proč neprodat, když druhou neprodáváme. 

p. Zácha, DiS.:
- u té druhé ještě nevíme, ale ano, budu navrhovat schválit záměr. Tato nemovitost, která na 

laguně je, je ta hlavní, centrální. Kdyby v budoucnu město přišlo k nějakému dotačnímu titulu 
nebo další generace měly peníze na revitalizaci, je to budova včetně toho sociálního zařízení. 
Mohli bychom toho do budoucna využít. To je jediný důvod, který mě vede k tomu, abych 
předložil variantu II.  a samozřejmě respektuji rozhodnutí komise a rozhodnutí rady.
Při hlasování bylo pro 25, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali.
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p. Zácha, DiS.:
- bod 33) usnesení navrhuji variantu I.:  

Komise pro záměry projednala, doporučila schválit záměr prodeje,  taktéž zní i stanovisko 
rady, kdy doporučuje zastupitelstvu schválit variantu I.
Tato nemovitost už je na okraji laguny a pokud bychom ji v budoucnu revitalizovali, tak toto 
nepadá do toho centra, je to bokem. 

Mgr. Grambličková:
- považuji to za zásadní chybu a mě to docela šoklo, že navrhujete prodej této nemovitosti. Byla 

jsem u toho, když se s panem D. jednalo. Má tam velmi dobré podmínky, dvacetiletý 
pronájem v podstatě zdarma s tím, že tam musí samozřejmě investovat, opravovat. Pan D.  se 
toho ujal velice seriózně. Osobně vím, že má zájem tuto nemovitost odkoupit, ale za sebe jsem 
vždycky říkala, že já určitě nebudu souhlasit, protože si myslím, že město Přerov si musí 
zachovat vliv na celou lagunu, nejenom na část. Vedle máme přírodní památku. Je to klidová 
zóna, chodí tam davy lidí. Domnívám se, že tento vztah, který tam máme teď s panem D., čili 
je to v podstatě taková výpůjčka, že mu fakt umožňuje, aby se tam seberealizoval, což se mu 
podařilo, má tam celé to okolí vybudované na vlastní náklady. Byla bych velmi ráda, 
kdybychom v podobném vztahu pokračovali, protože se obávám, že jednou, až nebudeme 
žádným způsobem moct zasáhnout do toho, kdo bude provozovat tyto restaurace, tak se 
dočkáme toho, že z jednoho koutu nám bude vyřvávat jedna reprodukovaná hudba, z druhého 
druhá. Z klidové zóny se stane cirkus. Hrozně bych si přála, zvažte, jestli chcete, aby se ta 
nemovitost prodala. Je v dobrém stavu, investovalo se do ní. Velice mě vnitřně irituje, že toto 
by mělo jít pryč z majetku města. Já si pamatuji, jaký byl problém, když jsem chtěla pro pana 
D. výpůjčku, byl s tím obrovský problém. On to fakt zvelebil.  Možná proto by si zasloužil, 
abychom mu to prodali. Já jsem ale zásadně proti.

p. Vyhlídka, občan Přerova:
- chci připomenout, že volení zástupci samosprávy se svým slibem zavázali k šetrnému 

nakládání s majetkem města. Vám, jak jsem zjistil, jde velice dobře všechno prodávat, a tady 
zrovna ta laguna je oblast, která by měla být zachována vyloženě pro lidi. Dnes, když jsem 
tudy projížděl, tam byla zaparkovaná 4 auta, je to tam stále víc rozježděné a hned kousek pod 
tím je to takovým způsobem zaneřáděno, skládka krabic od vína a je to díky tomu, že se tam 
srocuje stále víc takových lidí, díky těm hospodám. Lidé z nich odejdou o kousek dál, 
vykonají potřebu v těch prostorách, které měly být původně v podstatě chráněné. Ten 
chráněný režim se kdysi zrušil a dnes se z toho stává cirkusové prostředí. Opravdu něco 
odporného. Zamyslete se nad tím, jestli lze všechno prodávat. 

RSDr. Nekl:
- já bych navázal na paní Grambličkovou s tím, že nechci v žádném případě ovlivňovat 

zastupitele ve svém rozhodování. Ona má pravdu v tom, že ta nemovitost, kterou navrhuje 
rada k prodeji, je zvelebena. Kdyby do toho pan D.  neinvestoval značné své prostředky, tak 
dneska by tam byla ruina z bývalé klubovny a bylo by to srovnané se zemí. Já tam často 
chodím s vnuky na procházku a vím, že to prostředí je tam vysoce kulturní a u něho se 
nesrocují žádné nekalé živly. Naopak se tam zachovává pořádek a klid. Dokonce má 
v pronájmu i prostory kolem, které udržuje v naprosté čistotě. K panu Vyhlídkovi bych řekl, 
že dvakrát do roka uklízí značnou část toho lesoparku od odpadků, aby to prostředí kolem sebe 
měl kulturní. Myslím, že když do toho tolik investoval, tak aby žil v nejistotě, že do toho bude 
dál dávat prostředky, i po povodni, do toho vložil značné prostředky, a za pár roků mu někdo 
řekne, skončil ti nájem nebo výpůjčka a končíš kamaráde, a teď někdo, kdo přeplatí, dostane 
vybudované oddechové zařízení na okraji laguny, myslím, že by to nebylo dobré. Myslím si, 
že když z laguny bude oddechové centrum a bude zachované pro město, ta hlavní budova, kde 
budou šatny a sprchy, tak přece nebrání nic tomu, aby tam mohlo být soukromé zařízení, které 
bude poskytovat služby na velmi dobré úrovni. Já budu hlasovat pro prodej.
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Ing. Lajtoch:
- když se materiál připravoval, nechtěl se mi dělit ten majetek. Nicméně, když jsme se vraceli 

do historie, kdy to měli vodáci, kteří to opustili a patnáct let to provozovaly Služby města 
Přerova, budova prakticky chátrala. Kdyby to nepřevzal pan D., tak jsme tuto nemovitost již
demolovali. Pan D. se chová velice seriózně. On budovu zrekonstruoval. Jeho záměr je, 
provozovat seriózně, a když bude nemovitost jeho, tak ji zvelebovat. Oni oživili zimní provoz, 
dělají akce pro děti. Pokud zachová provoz, není v ničem problém. Doporučuji prodat.

p. Zácha, DiS.:
- máme nebytový prostor pod skateparkem, náklady na nutnou rekonstrukci jsou k dnešnímu dni 

vyčísleny na 249.000 Kč. Máme vyhlášeno výběrové řízení na nájem této nemovitosti. Jsem 
zvědav, jak to dopadne, a co s tím budeme dělat. 

Mgr. Grambličková:
- chválím pana D., tak jako vy ostatní, protože skutečně udělal z ruiny něco, co na lagunu patří a 

je to skvělé. Já obhajuji především budovu, která je na místě, které je pro Přerov velice 
důležité. Je to blízko přírodní památky. Pan D. tím, že má vztah s městem, ochotně půjčuje 
sportovní potřeby. Nevím, jestli někdo, kdo nebude muset městu nějakým způsobem být 
zavázaný, bude tohle provozovat. Nakonec je riziko, ano, teď je tam vynikající podnikatel, 
který to umí, ale to se může změnit, jakmile už nebudeme mít žádný nástroj, vliv tam 
definitivně ztratíme. Pokud toto projde, není to žádná tragédie, ale mě osobně je to líto, 
protože nevíme, co bude dál. 

Hlasování o bodu 33, variantě I.:  Při hlasování bylo pro 26, 1 proti, 2 se zdrželi, 3 nehlasovali.

Přestávka 14.52 – 15.05 hodin.

728/17/3/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova - budovy č.p. 1573, Velké 
Novosady 13, příslušné k  části obce  Přerov I-Město  na pozemku  p.č. 
740/2 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov                                                                       

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod budovy č.p. 1573, Velké Novosady 13, příslušné k  části obce  Přerov I-Město,  na pozemku  
p.č. 740/2 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 740/2, zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- nemohu hlasovat v tomto bodu, protože jeden ze společníků je mým klientem, kterému vedu 

daňovou evidenci.

Při hlasování bylo pro 24, 5 proti, 1 se zdržel, 3 nehlasovali.
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729/17/3/2013 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí –
pozemků p.č. st. 278,  p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 
216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 
216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 
236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, část p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, část 
p.č. 238/12, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/32, 
části p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, 
p.č. 368/4, p.č. 520/2, p.č. st. 602 vše v k.ú. Předmostí za část pozemku 
p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Př.                                                                                                                                                                                      

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu 
pozemků p.č. st. 278, zast.pl., o výměře 173 m2,  p.č. 30/22, ost. pl., o výměře 75 m2, p.č. 216/6, trvalý 
travní porost, o výměře 2707 m2,  p.č. 216/9, ost.pl., o výměře  25225 m2, p.č. 216/20, trvalý travní 
porost, o výměře 7468 m2, p.č. 216/24, ost.pl., o výměře 1168 m2, p.č. 216/25, ost.pl., o výměře 152 
m2, p.č. 216/31, ost.pl., o výměře 1301 m2, p.č. 216/32, ost.pl., o výměře 1244 m2, p.č. 216/33, ost.pl., 
o výměře 2163 m2, p.č. 216/40, trvalý travní porost, o výměře 902 m2, p.č. 236/1, ost.pl., o výměře 
2189 m2,  p.č. 236/2, ost.pl., o výměře 6217 m2, p.č. 236/4, ost.pl., o výměře 2054 m2, p.č. 236/5 o 
výměře 3902 m2, p.č. 237, ost.pl., o výměře 3313 m2, p.č. 238/2, ost.pl., o výměře 4580 m2, části p.č. 
238/4, ost.pl. o výměře cca 70 m2, p.č. 238/6, ost.pl., o výměře 645 m2, p.č. 238/11, ost.pl., o výměře 
291 m2, části p.č. 238/12, ost.pl., o výměře  cca 312 m2, p.č. 238/16 o výměře 67 m2, p.č. 238/17, 
ost.pl. o výměře 461 m2, p.č. 238/26, ost.pl., o výměře 586 m2, p.č. 238/32, ost.pl. o výměře 450 m2, 
části p.č. 238/36, ost.pl., o výměře cca 872 m2, p.č. 239/1, trvalý travní porost, o výměře 869 m2, p.č. 
239/3, trvalý travní porost, o výměře 394 m2, p.č. 357/1, ost.pl., o výměře 10163 m2, p.č. 360/3 ost.pl. 
o výměře 1026 m2, p.č. 360/4, ost.pl., o výměře 384 m2, p.č. 368/4, orná půda, o výměře 2144 m2, p.č. 
520/2, ost. pl.,  o výměře 3 m2, p.č. st. 538, zast.pl., o výměře 41 m2 (kdy vlastníkem budovy bez 
č.p./č.e.  na pozemku je MFP paper s.r.o.), p.č. st. 539, zast.pl., o výměře 169 m2 (kdy vlastníkem 
budovy č.p. 489 na pozemku je MFP paper s.r.o.) a p.č. st. 540, zast.pl., o výměře 447 m2 (kdy 
vlastníkem budovy bez č.p./č.e. na pozemku je KMK ZUBR PŘEROV) vše v k.ú. Předmostí (o 
celkové výměře cca 86.000 m2) ve vlastnictví PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 
14617099 a pozemku p.č. 238/28, ost.pl., o výměře 585 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví PMS 
Reality a.s., Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, IČ: 47676647,  za část pozemku p.č. 1040 orná půda 
o výměře cca 87.000 m2 v k.ú. Újezdec u Př. ve vlastnictví statutárního města Přerova.

Diskuse:
Ing. arch. Horký občan Přerova:

- přečetl jsem si tento materiál a nejsem si zcela jistý, jestli jsem to dobře pochopil, ale tady 
údajně na základě studie navrhla společnost, že by měla zájem o tyto pozemky. Je ta studie 
kvalitní, můžeme ji vidět?

p. Zácha DiS.:
- já tady studii nemám, společnost PMS hodlá tyto pozemky v budoucnu využít pro stavbu 

rodinných domů. To je pouze má slovní odpověď, žádnou studii tady na zastupitelstvu nemám.

Při hlasování bylo pro 25, 4 proti, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali.
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730/17/3/2013 Záměr statutárního města Přerova – nepeněžitý vklad nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nepeněžitý 
vklad nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1537/1 (orná půda)     
o výměře 2216 m2, p.č. 1537/2 (ostatní plocha - skládka) o výměře 17 m2, p.č. 1537/3 (ostatní plocha -
skládka) o výměře 102 m2, p.č. 1537/4 (orná půda) o výměře cca 212 m2, části pozemků p.č. 1538/1 
(orná půda) o výměře cca 15600 m2, p.č. 1538/2 (ostatní plocha - skládka) o výměře 11797 m2, části 
pozemku p.č. 1538/3 (orná půda) o výměře cca 150 m2, pozemků p.č. 1538/4 (orná půda) o výměře 
6020 m2, p.č. 1538/5 (ostatní plocha - skládka) o výměře 379 m2, p.č. 1538/6 (orná půda) o výměře 
1011 m2, části pozemku p.č. 1538/7 (ostatní plocha - skládka) o výměře cca 1620 m2, p.č. 1538/8 
(orná půda) o výměře 1850 m2, vše v k.ú. Žeravice, části pozemku p.č. 1222/9 (orná půda) o výměře 
cca 11100 m2, části pozemku p.č. 1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 3900 m2 a části 
pozemku p.č. 1222/12 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 20 m2, vše v k.ú. Čekyně, do základního 
kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, 
Přerov.

Diskuse:
Bc. Zatloukal:
- já bych podpořil návrh pana Záchy. My jsme dlouhou dobu tento materiál projednávali, on byl 

velmi těžký z hlediska daňového, kde základní podmínkou, teď mluvím jako jednatel 
Technickým služeb, bylo pokud možno maximální daňový odpis. To znamená, jak to dostat do 
nákladů, jak odpočítat DPH. Jenom bych doplnil, že se jedná o pozemky jak pod stávající 
skládkou, tak pod novou, kterou budeme budovat. 

RSDr. Nekl:
- já samozřejmě podpořím tento návrh. Je nutné u tohoto návrhu přemýšlet i do budoucna, já

předpokládám, že to budou poslední dvě, kde se budou ukládat. Tady se nabízí řešení, které je 
jedno z nejlepších. Musíme uvažovat o tom, co potom dál s odpadem. Protože od roku 2023 to 
vypadá, že bude zakázáno ukládat do země. Upozorňuji, ano, teď není vyhnutí, ale až budeme 
řešit další zpracování komunálního odpadu, tak přemýšlejme o tom, že jsou to poslední místa, 
kde možná budeme moct ukládat.

Mgr. Kulíšek:
- my jsme si vědomi, že se chystá nový zákon. Pravdou je, že momentálně bychom neměli kam 

ukládat. 

Při hlasování bylo pro 31, 2 nehlasovali.

731/17/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 545 v k.ú. Henčlov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č.545, zahrada,         
o výměře 792 m2, v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví  M.M. za 
kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 118 800,-  Kč, tj. 150,- Kč/m2 - cena v místě a čase 
obvyklá.
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2013

Diskuse:
p. Laga:
- za osadní výbor můžu říct, že souhlasil. Jsme rádi, že tento pozemek se prodá, protože už 

několik let jsme řešili jeho neudržovaný stav s panem Č.. Sousedi si na jednu stranu  stěžovali, 
že jim tam lítá plevel, který mě přerůstá, když jedu na kole. Je to víc než hrozný. 
Já bych navrhl, abychom to prodali za 31.680 Kč, jak navrhoval. Je to částka asi pro 
něho přijatelná.

Hlasování o protinávrhu pana Lagy:  Při hlasování bylo pro 8, 2 proti, 13 se zdrželo, 10 
nehlasovalo.

Hlasování o předloženém usnesení: Při hlasování bylo pro 26, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali.

732/17/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– pozemků p.č. 525 a p.č. 529 oba v k.ú. Zábeštní Lhota

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 525, trvalý travní porost, o výměře 5872 m2 a p.č. 529, 
trvalý travní porost, o výměře 5518 m2 oba v k.ú. Zábeštní Lhota z majetku statutárního města Přerova 
do společného jmění manželů Ing. P.  a   R.P. za kupní cenu 113.820,- Kč, t.j. 10,- Kč/m2 - cena v 
místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2013

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

733/17/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– pozemků p.č. 1440 a p.č. 1434 oba v k.ú. Žeravice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1440, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2               
a pozemku p.č. 1434, ostatní plocha, o výměře 391 m2 oba v k.ú. Žeravice z majetku statutárního 
města Přerova do vlastnictví pana O.D., za kupní cenu 102.750,- Kč, t.j. 250,- Kč/m2 - cena v místě a 
čase obvyklá.
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2013

Při hlasování bylo pro 31, 2 nehlasovali.

734/17/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod 21 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2600, 
č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, postaveném na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod 21 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 
2541, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. 
Přerov (Jižní čtvrť II/17, 18, 19), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541, příslušném pro část obce Přerov I -
Město, postaveném na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov a spoluvlastnických podílů k 
pozemku p.č. 5738/54, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 577 m² v k.ú. Přerov, které k 
vlastnictví bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví 
nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 
(Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy.

2. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 5738/54, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 577 m² v k.ú. Přerov, který přísluší k bytové jednotce č. 2541/7, z 
vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví majitelů bytové jednotky, za kupní cenu 
ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor 
dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Kupní cena je 
uvedena v příloze č. 1 této předlohy.

Při hlasování bylo pro 31, 2 nehlasovali.

735/17/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2514, č.p. 
2513, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 5745/28 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
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu   
k bydlení č.p. 2514, č.p. 2513, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku 
p.č. 5745/28 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/4, 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 2514, č.p. 2513, příslušném pro část obce Přerov I - Město, 
postaveném na pozemku p.č. 5745/28 v k.ú. Přerov a spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 
5745/28, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 334 m² v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových 
jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových 
jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů           
a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy.

Při hlasování bylo pro 31, 2 nehlasovali.

736/17/3/2013 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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 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., která byla uzavřena dne 28.11.2012 z důvodu 
neuhrazení kupní ceny ve výši 241.575,- Kč v termínu do 15.2.2013.

Při hlasování bylo pro 31, 2 nehlasovali.

737/17/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2600/8 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.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 556/13/3/2012, schválené     
na 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 10.9.2012, kterým 

"schválilo úplatný převod 29 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, 
č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. 
Přerov (Jižní čtvrť II/1, 2, 3, 4), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I - Město, 
postaveném na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 5739/3, zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 595 m² v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního 
města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního 
předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy"

a to tak, že se původní znění usnesení, kterým byl schválen "úplatný převod 29 bytových jednotek" 
nahrazuje zněním "úplatný převod 30 bytových jednotek" a současně se mění uvedená příloha v části 
týkající se převodu bytové jednotky č. 2600/8, kdy se původní znění přílohy:

jednotka nájemce velikost
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

cena
pozemku ve 
výši 30 %

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

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

2600/8 2+1 užíváno bez
právního důvodu

5132/173777 166.572 Kč
249.858 Kč

13.754 Kč 60.096 Kč 240.422 Kč
323.708 Kč

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost
podílu

cena jednotky
-A/ ve výši 30%
-B/ ve výši 45%

cena
pozemku ve 
výši 30 %

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

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

2600/8 2+1 R.J. 5132/173777 166.572 Kč
249.858 Kč

13.754 Kč 60.096 Kč 240.422 Kč
323.708 Kč

V částech netýkajících se počtu převáděných bytových jednotek a bytové jednotky č. 2600/8 se výše 
uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- chci se zeptat, v důvodové zprávě je uvedeno, že v době projednávání převodu bytových 

jednotek do vlastnictví nájemců, bylo v orgánech obce dořešeno užívání té bytové jednotky 
2006/8. V čem spočívalo to dořešení? Když se podívám na tu tabulku, tak nejdříve bylo 
užíváno bez právního důvodu a pak zapisujeme pana R. Nebyla tam ani dřív ta paní 
uvedena. 

Mgr. Vojtášek:
- bylo to v nešťastnou dobu, protože manželům R. skončila nájemní smlouva na dobu určitou 

a zrovna v době, kdy se smlouva měla obnovit v souladu s vnitřním předpisem, akorát 
nedošlo k obnově. Ta smlouva nebyla ještě uzavřena. Pak jsme to dořešili. Měli na to nárok, 
bez problémů tam žili.

Při hlasování bylo pro 32, 1 nehlasoval.



38

738/17/3/2013 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova a 
vzdání se předkupního práva k pozemkům p.č. 104 p.č. 260, p.č. 355, 
p.č. 585/2, p.č. 1039  vše v k.ú. Újezdec u Přerova,  p.č. 710 v k.ú. 
Penčičky, p.č. 684/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, p.č. 133 v k.ú. 
Žeravice, p.č. 5207/82 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1 schvaluje bezúplatný převod pozemků  p.č. 104, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
359 m2,  p.č. 260, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2011 m2, p.č. 355, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 300 m2,  p.č. 585/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 111 m2,  p.č. 684/2, ostatní plocha,  silnice, o výměře 97 m2 v k.ú. Kozlovice u 
Přerova, p.č. 133, ostatní plocha, silnice, o výměře 148 m2 v k.ú. Žeravice,  p.č. 5207/82, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m2  v k.ú. Přerov, do vlastnictví statutárního 
města Přerova,.z vlastnictví České republiky -Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem  Rašínovo nábř.  390/42, Praha 2, IČ 69797111 do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

2 rozhoduje, že statutární město Přerov  nevyužije předkupní právo  k pozemkům  p.č. 104, 
ostatní plocha, ostatní komunikace  p.č. 260, ostatní plocha, ostatní komunikace  p.č. 355, 
ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 585/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 1039, 
ostatní plocha, ostatní komunikace  vše v k.ú. Újezdec u Přerova, p.č. 710, ostatní plocha, 
silnice v k.ú. Penčičky, p.č. 684/2, ostatní plocha,  silnice v k.ú. Kozlovice u Přerova, p.č. 133, 
ostatní plocha, silnice v k.ú. Žeravice, p.č. 5207/82, ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. 
Přerov, ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábř.. 42, Praha 2.

Při hlasování bylo pro 32, 1 nehlasoval.

739/17/3/2013 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č.  6840/1 a pozemku po.č. 6802 v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 353/9/3/2011

2. schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 6802, orná půda  označeného dle  geometrického 
plánu č. 5650-123/2012 jako pozemek p.č. 6802/1, orná půda o výměře 51 m2  a  pozemek p.č. 
6802/2, ost. plocha o výměře 8 m2 a části pozemku p.č. 6840/1, orná půda, označené dle 
geometrického plánu č. 5650-123/2012 jako pozemek p.č. 6840/28, orná půda o výměře        
103 m2, v k.ú. Přerov  z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu, se 
sídlem Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČ 01312774 do vlastnictví statutárního města 
Přerova.
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p. Zácha, DiS.
- žádám o změnu v usnesení: opravit z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového 

úřadu, se sídlem Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČ 01312774

Hlasování o upraveném usnesení:  Při hlasování bylo pro 32, 1 nehlasoval.

740/17/3/2013 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova -  pozemku  p.č. 313/6  v k.ú. Újezdec u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  pozemku  p.č. 313/6, ostatní 
plocha, o výměře 1158 m2  v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví České republiky -  Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,  IČ 
59797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. schvaluje bezúplatný převod  pozemku  p.č. 313/6, ostatní plocha, o výměře 1158 m2 v k.ú. 
Újezdec u Přerova, z vlastnictví České republiky -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,  IČ 59797111 do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

3. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 313/6 v k.ú. 
Újezdec u Přerova.

Při hlasování bylo pro 31, 2 nehlasovali.

741/17/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků pro stavbu cyklostezky na ul. Želátovská

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě 
budoucí kupní uzavřené  dne 1.12.2011 mezi  Z.S.,  jako budoucím prodávajícím a statutárním městem 
Přerov, jako budoucím kupujícím, na úplatný převod části pozemku p.č. 5215/8 o výměře 220 m2 v 
k.ú. Přerov, kterým se  článek III smlouvy o smlouvě budoucí kupní mění tak, že  kupní cena  ve výši 
650 Kč/m2 se  mění na částku  1500,- Kč/m2.

Diskuse:
Mgr. Grambličková:
- došlo na situaci, které jsem se obávala, již na minulém zastupitelstvu. Nevím, jestli paní, které 

teď odmítáme změnit kupní smlouvu, jestli bude poslední. Zatím je druhá v pořadí, která 
požádala. Nevím, jak toto může dopadnout. Je to špatně, vím, že tenkrát v té situaci nebyla 
jiná možnost, ale nemělo to nastat.

Při hlasování bylo pro 30, 1 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.
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742/17/3/2013 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. st. 128 v k.ú. Vinary u Přerova                                                                           

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod  části pozemku p.č. st. 128, dle geometrického plánu č. 397-35/2013 
označené novým p.č. 445, ostatní plocha, o výměře 54 m2 v k.ú. Vinary u Přerova ze 
spoluvlastnictví  pana Ing. O.Š.  k id 1/2 a pana V.Š.   k id 1/2  do majetku statutárního města 
Přerova, za kupní cenu v místě a čase obvyklou   40.180,- Kč, t.j. 744,- Kč/m2 - za podmínky 
zajištění finančních prostředků.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2013

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. st. 128 
o výměře 35,50 m2 v k.ú. Vinary u Přerov tvořící veřejnou zeleň.

Při hlasování bylo pro 31, 2 nehlasovali.

743/17/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 238/29  v k.ú. Předmostí  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 238/29, ostatní 
plocha, o výměře 1080 m2 v k.ú. Předmostí z majetku paní V.K. do majetku statutárního města 
Přerova za kupní cenu 350.000,- Kč, t.j. 324,- Kč/m2 cena v místě a čase obvyklá - za podmínky 
rozpočtového krytí.Vedlejším účastníkem kupní smlouvy bude PMS Přerov a.s. jako stávající zástavní 
věřitel.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013

Diskuse:
Mgr. Puchalský:
- nerozumím materiálu

Mgr. Vojtášek:
- podstatou je to, že PMS bude jako vedlejší účastník kupní smlouvy, kdy je dohodnuto,         

že kupní cena odpovídající dluhu, který zůstává na tu zástavu, která je na daném pozemku,
půjde PMS a zároveň v kupní smlouvě prohlásí, že zástava zanikla a co zbyde z té kupní 
ceny, tedy rozdíl mezi výší kupní ceny a dluhem, který paní má u PMS reality, jí bude 
odesláno na účet. 

Mgr. Puchalský:
- krátká poznámka, buď bude do budoucna moudré nám kupní smlouvu předložit, jak zní a jak 

schvalujeme, nebo nechť ten návrh na usnesení není tak lakonický „za podmínky 
rozpočtového krytí. Vedlejším účastníkem kupní smlouvy bude PMS Přerov, a.s. jako 
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stávající zástavní věřitel“.  Já chci vědět, kolik ta zástava je, jak je vyjádřena finančně, kolik 
z té ceny je ten rozdíl. To tady není prostě. 

Mgr. Vojtášek:
- budu citovat z důvodové zprávy: „paní uvedla, že z důvodu nutnosti zajištění finančních 

prostředí se dohodla se společností PMS Přerov, a.s. na půjčce  ve výši 350.000 Kč.“  Čili 
ten dluh na té zástavě nemůže být větší než částka, kterou jí máme vyplatit. Je to v důvodové 
zprávě.

Bc. Zatloukal:
- v důvodové zprávě je to jasně napsané.

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

744/17/3/2013 Úplatný převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města 
Přerova,  části pozemku  p.č. 5611/32, pozemku p.č. 5611/20, včetně 
jiné stavby bez  č.p/č.e  na pozemku p.č. 5611/20 vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. I. ke smlouvě o smlouvě 
budoucí kupní uzavřené dne  6.8.2012 mezi Statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím         
a společností AVEZO Plus a.s. se sídlem Brno, Kroftova 828/1  jako  budoucím prodávajícím             
na úplatný převod části pozemku p.č. 5611/32, ostatní plocha, o výměře cca 950 m2, pozemku p.č. 
5611/20, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 57 m2 a budovy bez č.p/č.e., jiná stavba,  na pozemku 
p.č. 5611/20  v k.ú. Přerov,   kterým se doplňuje  čl. III.  odst 2   smlouvy o smlouvě budoucí kupní,  
kde bude doplněno ustanovení, že budoucí  kupující uhradí budoucímu prodávajícímu  zálohu kupní 
ceny  ve výši 400 000,- Kč, a to do 30-ti dnů od podpisu dodatku č.I za podmínky finančního krytí.

p. Zácha, DiS.
- budu doplňovat navrhované usnesení: „ za podmínky finančního krytí.“

Hlasování o doplněném usnesení:  Při hlasování bylo pro 26, 3 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval. 

745/17/3/2013 Doprodej 14 volných bytových jednotek bez pohledávky tzv. 
obálkovou metodou 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje výjimku z vnitřního předpisu  č. 25/2007 
„Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů“ doprodeje 14 níže uvedených volných bytových jednotek bez pohledávky tzv. obálkovou 
metodou 

1. bytové jednotky č. 2468/1 v objektu k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 
I/13,14,15,16) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
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pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov ve výši 
5035/122985.

2.  bytové jednotky č. 2551/3 v objektu k bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 2552, příslušném         
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14,15,16) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2550, 
č.p. 2551, č.p. 2552, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. 
Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov ve výši 611/17144.

3.   2 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2518, č.p. 
2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. 
Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov, které         k vlastnictví bytových 
jednotek náleží, a to  

                                                    spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2519/4                                          5385/138743
2519/6                                          5346/138743

4.   bytové jednotky č. 1313/1 v objektu k bydlení č.p. 1313, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2129 v k.ú. Přerov (Jungmannova 8) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 1313, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2129 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 2129 v 
k.ú. Přerov ve výši 5089/22267.

5.   2 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 49, příslušném k části obce Přerov I – Město,     
na pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov (Mervartova 3) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 49, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov, 
které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                    spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
49/12                                            4645/77136
49/14                                            5277/77136

6.  bytové jednotky č. 629/1 v objektu k bydlení č.p. 629, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov (Mervartova 7) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 629, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3457  
v k.ú. Přerov ve výši 4511/76986.

7.  bytové jednotky č. 1963/18 v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Náměstí Svobody 4,5) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 1963, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 2139   
v k.ú. Přerov ve výši 7722/185721.  

8.   bytové jednotky č. 2382/10 v objektu k bydlení   č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov (Na Odpolední 4) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2382, příslušném k části 
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obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3671  
v k.ú. Přerov ve výši 5356/81003.  

9.   bytové jednotky č. 2505/5 v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 
1,3,5,7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení 
č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov ve výši 
5531/132455. 

10. 2 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném 
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2,4,6,8) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2530, 
č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
4170/2 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 
bytových jednotek náleží, a to  

                                                    spoluvlastnický podíl na společných
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2531/6                                          5505/132855
2533/6                                          5524/132855

11. bytové jednotky č. 628/22 v objektu k bydlení č.p. 628, č.p. 634 příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/63 v k.ú. Přerov (Trávník 7,9) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 628, č.p. 634 příslušném 
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/63 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku 
p.č. 2883/63 v k.ú. Přerov ve výši 291/15137.

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

Přestávka 15.44 – 16.00 hodin.

4.  ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VÝROČNÍ ZPRÁVA  STATUTÁRNÍHO MĚSTA  
PŘEROVA  ZA  ROK 2012

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

746/17/4/2013 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2012

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2012, včetně příloh             
a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a souhlasí, dle 
§ 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2012, a to bez výhrad,

b) roční účetní závěrku statutárního města Přerova sestavenou k 31.12.2012, dle § 84 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,          
a hospodářský výsledek ve výši 38 329 089,47 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie 
nerozdělený zisk,

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

d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31.12.2012,

2. bere na vědomí rozpis pohledávek statutárního města Přerova k 31.12.2012 dle přílohy č. 14.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- chci se zeptat na oblast pohledávek. Když jsme tento materiál projednávali na finančním 

výboru, byla jsem překvapená, když se podíváte do rozvahy, protože výkazy se už začínají 
podobat těm podnikatelským, kolik je tam uděláno opravných položek k pohledávkám. Je to
ve výši 50 milionů korun, znamená to vlastně, že jsou to pohledávky, které nebudou nikdy 
zaplaceny. Když se podívám na rozpis těch pohledávek, tak největší část dělá ten poplatek 
z prodlení. Týká se to pohledávek oddělení bytové správy ve výši 45 mil. korun. Je 
nachystaná nějaká inventura, jsou to pohledávky promlčené, které nemáme možnost 
vymáhat, chystá se jejich odpis. Dnes máme předložen materiál, kde budeme odepisovat 
jednu z těchto pohledávek. 

Pí Sedláčková:
- pohledávky, které máme evidované, jsou živé, to znamená, měly by být přichystané 

k odpisu, protože před zrušením Domovní správy města Přerova jsme se snažili vyčistit staré 
pohledávky a promlčené pohledávky. Po převzetí agendy, konkrétně zabýváme se celým 
hospodařením Domovní správy, dolaďujeme kauce atd. Není vše doladěno, nastavujeme 
systém. Byl tam systém, který pokud se týká ekonomiky, nám nevyhovoval.

Ing. Machát:
- celý materiál byl projednán finančním výborem v minulém týdnu. Závěrečný účet byl 

zkoumán společností H audit, s.r.o. a konstatovala, že na základě zákona 420 z roku 2004 
z hlediska významnosti město Přerov se nedopustilo žádné chyby ani žádných nedostatků.

Při hlasování bylo pro 27, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali.

Mgr. Kulíšek:

Než budeme projednávat finanční záležitosti, dám hlasovat, jestli může vystoupit pan Ing. Jaroslav 
Strejček, zástupce nadace Malý Noe. Není občanem města Přerova
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Ing. Lajtoch:

- pan Ing. Strejček byl připraven k diskusi k akci, kterou organizuje město Přerov od roku 
2012 v kontrole plnění usnesení, neboť byly dotazy na nadaci Malý Noe a na záměr 
Libosadu v Přerově Předmostí. Proto jsem požádal pana Ing. Strejčka, jestli by mohl přijít 
na zasedání zastupitelstva osvětlit činnost nadace a zhodnotit spolupráci s městem Přerovem

Procedurální hlasování o možnosti vystoupení Ing. Strejčka:  Při hlasování bylo pro 24, 1 se 
zdržel, 7 nehlasovalo

Ing. Jaroslav Strejček:

-   v nadaci Malý Noe pracuji jako předseda správní rady. Děkuji za umožnění vystoupit. 
Nadace spolupracuje s magistrátem města Přerova více než rok, spolupráce byla vždycky na 
vysoké profesionální úrovni a já děkuji úředníkům za tento přístup. Nadace vznikla v květnu 
2007 a jsme regionálním partnerem v oblasti pomoci dětem v Olomouckém kraji. 
Spolupracujeme přímo s hejtmanem, jeho náměstky a s městem Olomouc pořádáme akci 
„Jeden den nestačí“, kam zveme děti z dětských domovů Olomouckého kraje. Naše nadace 
se stará právě o dětské domovy v Olomouckém kraji. Snažíme se podporovat hlavně 
projekty, které vedou k systémovým změnám ve výchově dětí a hlavně, až v dospělosti 
odchází z dětských domovů, abychom jim pomohli dál do života. Přispíváme finančně na 
jejich bydlení, zorganizovali jsme první v republice senátní konferenci na téma zaměstnávání 
mladých dospělých, kteří opouští dětské domovy. Navrhli jsme ve spolupráci s parlamentním 
institutem změnu zákona o zaměstnanosti. Podporujeme pěstounské rodiny, hostitelskou 
péči, pořádáme soutěže pro děti z dětských domovů. Patronem naší nadace je houslový 
virtuóz Václav Hudeček, jezdí na každý náš benefiční koncert a vždy přiveze nějakého 
významného hosta. Loni to byl Stivín, letos to bude program s paní Maciuchovou a panem 
Emilem Vyklickým. Organizujeme dražby obrazů, které malují děti. Nadace funguje 
beznákladově. Neplatíme žádné zaměstnance, nemáme žádné náklady na dopravu, na 
pronájmy. Provozní náklady platíme z vlastní hospodářské činnosti nebo vlastních 
prostředků členů nadace. Většina služeb spojených s chodem nadace je poskytována formou 
nepeněžních sponzorských darů. Na našem webu najdete naši výroční zprávy. Veškeré 
náklady jsou nula. Pokud získáme nějaké peníze, 100% jich jde dětem. Nás hlavní projekt je 
„Zdraví“, kde přispíváme zdravotně znevýhodněným dětem na jejich léčbu a zdravotní 
pomůcky. Preferujeme pomoc tam, kde se jedná o sociální a zdravotní znevýhodnění 
současně. Podporujeme také děti z dětských domovů a klokánků. Projekt „Pokojíček“  
zlepšujeme kulturu bydlení v dětských domovech, kojeneckých ústavech, zařízeních pro děti. 
Dětskému domovu v Přerově jsme dali 71.400 korun na vybavení a bylo to právě z výnosu 
podobné akce, kdy jsme sázeli háj Malého Noe ve Velkém Týnci.

-   Myšlenka výsadby libosadu Malého Noe – na Čekyňském kopci bychom chtěli sázet 
v letošním roce. Je odtud nádherný výhled na město. Musím poděkovat podpoře magistrátu 
města, panu primátorovi, vy jste nás přijali s touto myšlenkou a můžeme ji u vás 
rozpracovávat. Princip je následující: obec poskytne k výsadbě pozemek ve svém vlastnictví 
a stromy. Nadace s obcí nabídne možnost občanům a firmám  strom si pod odborným 
dohledem zasadit a stát se patronem stromu. Patron potom na základě patronské smlouvy 
poskytne nadaci finanční dar, který nadace použije na financování svých projektů. Ty 
přínosy jsou zde velmi sladěné. Patron má jakoby svůj strom, on není jeho. Podtitul naší 
akce je “rostu se svým stromem“. Strom číslo jedna je lípa, tu si koupila jedna paní 
z Přerova, protože se jí narodil zrovna vnuk, a to dítě bude sledovat, jak roste. 
Z plánovaných 72 stromů má svého patrona 49 stromů. Na dva z nich se složilo asi 180 
úředníků magistrátu a městské policie. My tam budeme mít strom Malý Noe a úředníci si 
zasadí strom Malá Noe. Nadace tím získá prostředky, jsme domluveni s ředitelem Dětského 
domova panem Pavlasem, že pořídíme stoly, stolky, psací stoly, skříně, postele za cca 50.000 
Kč. Na zbylé prostředky vypíšeme granty a děti Olomouckého kraje se budou o ně hlásit a 
my zvážíme, kde je pomoc nejnutnější. Pan Wykrent se stal patronem stromu číslo 43. Pokud 
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pro všechny stromy nezískáme patrony, tak patronem jejich se stane pan Hudeček a máme 
příslib i od paní architektky Jiřičné.

5.  FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI

747/17/5/2013 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 6/12 z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce        
z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu č. 6/12 ze dne 19.9.2012 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a manželi R. a R.P., jako dlužníky, jehož předmětem 
bude změna  znění čl. III odst.1, věty první tak, že stávající text:

"Dlužníci se zavazují platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000055 a to tak, aby částku 70 000,00 Kč s úrokem 4 %  p.a. uhradili 
nejpozději do 15.9.2018."

se nahrazuje textem:

"Dlužníci se zavazují platit skutečně čerpanou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15. 
dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000055 a to tak, aby částku 28 900,00 Kč s úrokem 4 %  p.a. uhradili 
nejpozději do 15.9.2018."

v ostatním se text smlouvy o půjčce nemění.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2013

Ing. Machát:
- Finanční výbor se usnesl jednohlasně a doporučuje zastupitelstvu materiál schválit.

Při hlasování bylo pro 31, 1 nehlasoval.

748/17/5/2013 Rozdělení finančních prostředků FMB

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí půjček z Fondu oprav, modernizací 
a rozšiřování bytového fondu a uzavření smluv o půjčkách včetně jejich zajištění takto:

Poř.
čís.

Žadatel Lokalita 
opravovaného domu

Druhy půjček Částka Kč
Doba splácení

Zajištění

1. P. J.V. 1-oprava střechy 100 000,00
3 roky

Ručitel:
Ing.P.V.

2. M.K. *) 1-oprava střechy
2-oprava plyn.vytáp.
3-výměna oken,dveří
4-výměna podlah
8-rekonst.WC,koupelny
9-výměna klemp.prvků
12-výměna rozv.tepla
18-oprava komína 

300 000,00
8 let

Zástava
nemovitostí

3. R.B. 3-výměna oken,dveří
17-oprava balkonu

45 000,00
5 let

Ručitel:
S.K.

4. J.V. 3-výměna oken 85 000,00
5 let

Ručitel:
A.V.

5. S. a L.H. 1-oprava střechy
3-výměna střeš.oken

100 000,00
5 let

Ručitel:
M.D.

6. D.S. 2-zřízení plyn.vytáp.
13-výměna rozv.vody
15-výměna kanal.svodů

60 000,00
5 let

Ručitel:
Z.S.

*) půjčka bude poskytnuta za podmínky doložení stavebního povolení nebo písemného vyjádření 
    stavebního úřadu k požadovaným druhům půjčky

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.5.2013

2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1

3. schvaluje podmínky druhého výběrového řízení pro poskytování půjček z Fondu oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu v roce 2013 v souladu s čl. IV Vnitřního předpisu    
č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů 
takto:

a) žádosti oprávněných osob ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací         
a rozšiřování bytového fondu budou podávány v termínu od 20.5.2013 do 1.7.2013,

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

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 10.5.2013

Ing. Machát:
- Finanční výbor se usnesl jednohlasně a doporučuje zastupitelstvu materiál schválit.
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Při hlasování bylo pro 31, 1 nehlasoval.

749/17/5/2013 Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 
a. s. 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, 
uzavřené dne 5.5.2008 mezi statutárním městem Přerov jako předávajícím a společností Teplo 
Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7 jako 
příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.3.2009, dodatku č. 2 ze dne 27.4.2009, dodatku č. 3 
ze dne 17.2.2010, dodatku č. 4 ze dne 20.9.2012 a dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012, ve znění 
dle přílohy č. 1,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2013

2. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2.

Ing. Machát:
- Finanční výbor se usnesl jednohlasně a doporučuje zastupitelstvu materiál schválit.

Při hlasování bylo pro 27, 2 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasovali.

750/17/5/2013 Půjčka od společnosti Teplo Přerov, a. s.

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o půjčce ve výši 22.000.000 Kč se splatností do 31.01.2018 mezi 
statutárním městem Přerov, jako dlužníkem a společností Teplo Přerov a. s., se sídlem 
Blahoslavova 1499/7, Přerov I-Město, IČ 25391453, jako věřitelem. Půjčka bude poskytnuta 
bez zajištění a bezúročně,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2013

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě
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8123 210 Dlouhodobé přijaté
půjčené prostředky

106 780,8 + 22 000,0 128 780,8

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 13 342,9* - 385,0 12 957,9

3113 510 Investiční akce (org. 500174 –
ZŠ Svisle - energetické opatření
- zateplení)

0,0 + 22 385,0 22 385,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Diskuse:
Ing. Machát:

- Finanční výbor se usnesl jednohlasně a doporučuje zastupitelstvu materiál schválit.

p. Jiří Kohout, občan města Přerova:
- chci se na to podívat ze širších souvislostí, oslovit pana náměstka. On nám bránil, jako 

kontrolnímu výboru v přístupu ke kontrole veřejné dotace ve společnosti Teplo, a.s. 
Argumentoval tím, že je to soukromoprávní společnost. Teď se zastupitelstvo rozhodne a 
společnost Teplo poskytne půjčku 22 mil. Kč bez jakýchkoliv úroků. Je to slušná částka. 
Zeptám se v té souvislosti. Je to tedy soukromoprávní subjekt nebo veřejnoprávní? Je tam 
22 mil. Kč volně ložených, co na to řeknete, pane Kulíšku, jako správný hospodář této 
společnosti? Není potřeba je kapitalizovat? Obchodní zákoník mluví celkem jasně. Já si 
myslím, že soukromoprávní společnost, která je založena za účelem zisku, by ten zisk měla i 
produkovat. 

Mgr. Puchalský:
- je mi zcela jasné, že lepší úvěr město nedostane od žádného bankovního domu. Je zcela 

jasné, že podmínky, za kterých si město půjčuje, jsou bezprecedentní a neopakovatelné. Já 
samozřejmě budu proti přijetí půjčky, z jednoho základního důvodu. Není dál možné, aby 
město nafukovalo své zadlužení a devastovalo pojem řádného hospodáře. My rozpočtový 
rámec schválíme, já jsem pro rozpočet nehlasoval. Velmi dobře víme, že v rámci 
rozpočtového rámce nemáme peníze na zateplení, jak naznačil pan primátor, účelově 
hledáme pod tlakem řešení a nalezneme ho u vlastní firmy, kterou jsme založili, která má 
volných 22 mil. korun. Mě zajímá, co jsou to za peníze, kde leží, jak jsou zhodnocovány a 
proč nejsou vkládány do hlavního předmětu činnosti Tepla Přerov. Teplo Přerov plní svoji 
kapsu nepřiměřeným ziskem? To jsou všechno otázky, které jsem si musel klást. Nelze po 
občanech přece dále chtít, prostřednictvím ceny tepla, aby financovali naši neodpovědnost 
s nakládáním s rozpočtovými prostředky města. Když se na to podívám v širších 
souvislostech, Teplo plní roli správce sportovišť, kulturního stánku a teď už plní funkci 
městské banky. Já se musím zamyslet nad tím, jaký to má smysl takto privatizovat veřejný 
prostor. Když se podívám na důvodovou zprávu, ze které jsem si vybral jenom to, že půjčka 
se poskytuje bezúročně a bez zajištění, dokonce v důvodové zprávě je napsáno, že dotace 
bude použita na realizaci mimořádné splátky, a to nejpozději do 90 dnů od poskytnutí dotace 
a tento závazek není součástí závazku k příslušné smlouvě o půjčce, tak si kladu otázku, chce 
vůbec město vrátit ty půjčené peníze? Podívám se na to ještě dále. Půjčka je poskytnuta 
naprosto nestandardně bez zajištění a článek V. říká, že se nesjednává ani smluvní pokuta. 
Samozřejmě článek IV. a  V. by měl splynout v jedno, protože zajištění formou smluvní 
pokuty je standardní věc. Co mě z hlediska, jak říká důvodová zpráva a předložený materiál, 
právní oddělení posoudilo právní náležitosti smlouvy o půjčce dle platné legislativy. To je 
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opravdu velmi vypovídající. Odbor ekonomiky jde tak daleko, že říká, zvažte to. Také si 
není jist. Je to ke zvážení. Když to sečtu, v širších souvislostech, já myslím, že jako správní 
hospodáři takové řešení nemůžeme přijmout. 

Mgr. Kulíšek:
- chci říct, že tady padlo pár věcí, s kterými nesouhlasím. Není pravda, že by Teplo, a.s.  

neinvestovalo do své hlavní činnosti, protože dobře víte, že v letech 2003 – 2004 investovalo 
200 mil. korun do rekonstrukce do kompletní CTZ na území města, které bylo 
zrekonstruováno a díky kterému se nám daří, a tím se dostáváme k další nepravdě, když jste 
řekl, že špatně hospodaří Teplo, protože společnost Teplo má jednu z nejnižších cen tepla na 
území celé Moravy. Cena tepla, ten limit, je dán regulačním úřadem. Máme určité rozpětí a 
v tom se pohybujeme. Pro občany našeho města jsme jedni z nejlevnějších. Moc nerozumím 
té poznámce, že město nechce vracet. Je to půjčka, město ji musí vrátit. Město je jediným 
stoprocentním vlastníkem této společnosti, a to ji umožňuje tuto půjčku bezúročnou využít. 
Za jiných podmínek by to nešlo. 

Mgr. Puchalský:
- vy jste neodpověděl na to, na co jsem se ptal. Já nepochybuju, že Teplo, a.s. investovalo. Já 

nepochybuju o tom, jaká je cena tepla. Já jsem se v úvodu ptal, co jsou to za peníze, že jsou 
volné a mohou být půjčeny bez úroku. To je zásadní otázka. Teplo je bez úvěru? A další 
věci, které s tím finančním hospodařením této firmy souvisí. Na to jste mi samozřejmě 
neodpověděl. Pak jste mi neodpovědět pravdivě. Pak jste mi odpovídal na něco jiného, než já 
jsem se ptal. Mě zajímá, ty prostředky jsou volné, jak s nimi společnost Teplo nakládá? Jak 
je kapitalizuje? Jestli volně leží v trezoru, nebo jsou v bance na nějakém úroku? To je velmi 
jednoduchá otázka. Na to jste neodpověděl. Pak se domnívám, že hlediska formálněprávního 
pochopitelně ta půjčka není zajištěna, její návratnost, a to je velmi vážná věc z hlediska 
standardu. Vy jenom tvrdíte, že město vrátí. Ta půjčka ve vztahu k Teplu zajištěna není. 
Když nebude vracet, tak nebude vracet. Není tam žádný instrument, který by přímo 
donucoval město Přerov k vracení. No, a navíc já osobně se domnívám, a nechci vás 
pobouřit, není možné, aby na jedné straně primátor a na druhé straně pan Kulíšek si 
podepsali jen tak smlouvu, protože je to výsledkem jednání orgánů města. To něco 
naznačuje. Vy neustále zatěžujete město půjčkami, jako byste skutečně vládli diumvirátu. Já 
si to nedovedu představit. 

Mgr. Kulíšek:
- chci říct jednu věc, padlo to na začátku. Možná bylo potřeba poslouchat. Ta půjčka se 

vyřizuje z toho důvodu, že jsme dostali informace z fondu životního prostředí, že do konce 
května musíme předložit všechny podklady, abychom mohli žádat o dotaci 9 mil. korun na 
zateplení škol. My jsme původně s touto investiční akcí počítali až v roce 2014, ale po naší 
návštěvě na ministerstvu životního prostředí jsme se dověděli, že musíme do konce května 
předložit všechny podklady a musíme prokázat způsob financování, jinak na tuto dotaci 
nedosáhneme a přijdeme o ni. Zateplovat školy musíme, to je ze zákona, samozřejmě. Je to 
jedna z našich priorit a postupně školy zateplujeme. 

Ing. Lajtoch:
- nečekal jsem, že bude taková averze a nenávist k tomuto záměru. Přiznám se, že jsem s tím 

přišel já. Proto byl schválen rozpočtový rámec, kdybychom museli v letošním roce 
dokladovat Státnímu fondu životního prostředí, že jsme připraveni tuto akci realizovat 
v letošním roce. Znovu opakuji, my jsme byli připraveni zařadit tuto akci do rozpočtu roku 
2014, nicméně, já jsem uháněl děvčata z oddělení veřejných zakázek, aby zjistily veškeré 
podmínky, protože my jsme dostali souhlas, že budeme mít dotaci a minulý měsíc jsme 
dostali informaci, že musíme do konce května předložit všechny náležitosti financování a 
musíme předložit výběrové řízení. Proto je svolaná po zasedání zastupitelstva rada, aby 
vyhlásila veřejnou soutěž, aby tyto věci řešila. Původní záměr byl, že bude řádně 
zakoncipovaná do rozpočtu roku 2014. Ten návrh půjčky z Tepla, a.s. – já v tom problém 
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nevidím. Znovu opakuji, pracoval jsem několik let v Kabelová televize Přerov, a.s. Jeden 
z akcionářů si pravidelně půjčoval finanční prostředky, protože to bylo pro něho jednoduché 
a rychlé. Tato půjčka je koncipovaná bezúročně. Já bych chtěl upozornit zastupitele města, 
že město je stoprocentní vlastník Tepla, a.s. My jsme tam vložili značný finanční majetek       
a pan Puchalský to dobře ví, protože byl u toho, když se tato akciová společnost zakládala. 
Po dvaceti letech jako akcionáři po nich můžeme něco chtít. Nikdy jsme nechtěli po nich 
dividendy. Myslím si, že ta doba nastala, aby jediný akcionář vyžadoval dividendy. Toto je 
první krok. My si půjčíme a můžeme to vracet třeba i formou těchto divident. To rozhodne 
valná hromada. My jsme operativně řešili situaci kolem dotace 9 milionu korun. Zdá se nám 
to nejrychlejší a nejoperativnější. Jsem přesvědčen, že závazek naplníme. 

Ing. Šlechta:
- já si nedovedu představit, pane primátore, že v podnikatelském světě akcionář si půjčí od své 

společnosti peníze bezúročně, protože v tom okamžiku naběhne finanční úřad a doměří úrok, 
který měla společnost účtovat svému dlužníkovi. Vy vědomě vystavujete tímto krokem 
Teplo doměrkou daně z hlediska finančního úřadu.

Mgr. Kulíšek:
- pane Šlechto, než něco řeknete, tak si to ověřte. Jestli já jsem vlastníkem společnosti, a 

dělám to zcela běžně, tak do společnosti peníze půjčím a zcela běžně si je můžu zase půjčit 
naopak bezúročně. Bylo několik kontrol, znám spoustu podnikatelů. Bezúročná půjčka je 
zcela běžná záležitost.

Ing. Lajtoch:
- my jsme tu záležitost samozřejmě projednávali s daňovými poradci města, s daňovými 

poradci Tepla, a.s.  Prověřili jsme všechny možnosti, měli jsme tři varianty. Tato varianta je 
opravdu odsouhlasená odborníky. Pane Šlechto, řekněte ve škole, že jim školu nebudeme 
zateplovat, protože státní fond nám řekl, že musíme letos předložit ty doklady. Přistupujeme 
s touto variantou, myslím, že je stoprocentně legitimní, že není špatná, že můžeme od 
společnosti Teplo požadovat půjčku, neboť jsme jejich stoprocentní vlastník a my je vůbec 
nekrátíme na jejich obchodní činnosti, jenom řešíme současný stav a možnosti, které tato 
společnost má.

Pí Sedláčková:
- co se týká zajištění, tak jediná půjčka vodovod Penčice ve výši 5 mil.Kč  je zajištěna, jinak 

všechny půjčky, ty obrovské, máme bez zajištění. K úroku – tady je možnost bezúročné 
půjčky. Teplo Přerov tuto půjčku bude muset dodanit ve výši obvyklého úroku. S tím se 
počítá. Samozřejmě by mohl být úrok, ale kdyby byl, museli bychom oslovit tři banky. 
Časově bychom to teď nestihli. Pokud chcete dnes na zastupitelstvu schválit rozpočtové 
opatření a čerpat dotaci, tak prostě by se nestihli oslovit banky a potom udělat výběr, 
abychom neporušili zákon o veřejných zakázkách. Z toho důvodu se navrhovala v té 
rychlosti bezúročná půjčka, což je možné. Pan Puchalský řekl, že odbor ekonomiky má 
takové vyjádření, že jak jsem pochopila, se nepřiklání k půjčce. Tam je totiž možností více. 

- My by jsme nemuseli jít formou půjčky, my by jsme ty peníze mohli stáhnout rovnou a 
nevracet do toho bytového hospodářství. Tady se navrhuje, a bylo odsouhlaseno, že se to 
zpátky vrátí, nebo prozatím, že se to půjčí z bytového hospodářství, a že pak se rozhodne. 
Proto je to teď na pováženou, jestli budou dividendy nebo nebudou. Byla jsem rovněž u 
toho, když se vkládal majetek do Tepla. Vy všichni víte, že majetek se tam vložil jako vklad, 
ale mezi tím došlo k prodeji majetku a tenhle ten příjem z prodeje zůstal v Teplu. Část toho 
hospodářského výsledku je rovněž z toho prodeje. Nebudu tady mluvit za společnost, z čeho 
byly tak velké zisky. Co se týká sportovních zařízení, tak Teplo je dobrý hospodář a to co 
jsme dávali dřív KISu na sportovní zařízení, dneska dáváme Teplu a Teplo tam měsíčně má 
1,5 mil.Kč úspor. Jestli tak hospodaří na teple, tak jim můžeme jedině poděkovat.

p. Vyhlídka občan města Přerova:
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- pokud bylo řečeno, že ze zákona školy musí být zatepleny, tak, můžete citovat podle jakého 
zákona má město povinnost zateplovat školy?

Mgr. Kulíšek:
- jde o energetické úspory. Teplo ve školách je, ale my chceme ušetřit na energii. Proto se ty 

budovy zateplují.

Ing. Gala:
- já z hlavy ten zákon neznám. Je to v podstatě trend, školy zateplujeme a úspory jsou několik 

set korun ročně. Město zateplilo 7 škol a v tomto pokračujeme. Podstatné jsou energetické 
úspory.

Mgr. Puchalský:
- důležité je, co říkal pan náměstek. To všichni chceme, provoz městských zařízení za velmi 

úsporných hodnot. Já k paní Sedláčkové – já bych příště požadoval, aby materiály 
obsahovaly všechno, co pak úředníci tady demonstrují a doplňují. Není možné, aby 
stanovisko odboru ekonomiky znělo, dávám ke zvážení. Já nevím proč, co za tím je. Já mám 
mít stejné informace jako má ona a vedoucí funkcionáři města. 

Ing. Šlechta:
- já stále čekám, pane Kulíšku, že vezmete svá slova zpět o tom, jak si bezúročně půjčujete od 

vlastní společnosti a řeknete, že jste se v tomto duchu mýlil. 

Mgr. Kulíšek:
- já jsem se nemýlil, já svá slova nevezmu zpět. Já jsem to řekl jako příklad. Majitel firmy si 

může bezúročně půjčovat a může naopak bezúročně půjčovat do firmy peníze. 

Ing. Dostal:
- jestli tomu dobře rozumím, tak pokud teď to neschválíme, tak ze státního fondu 9 mil. Kč by 

k nám nikdy nepřiteklo na tuhle tu akci. Zastupitel, který nebude hlasovat pro tuto variantu, 
která je jediná možná, tak zatíží v příštím roce, kdybychom zateplovali školu, rozpočet města 
o 9 mil. Kč. Naši občané přijdou o 9 mil. Kč, které bychom mohli investovat do chodníků, 
do cest.

Ing. Lajtoch:
- kde jste byli zastupitelé, když Teplo, a.s. prodávalo bývalé výměníkové stanice, když 

prodalo kotelnu v Předmostí, a když prodávalo bytový fond, který byl do této akciové 
společnosti  vložen bezplatně do základního jmění této společnosti. Tyto objekty se prodaly 
a finance zůstaly v majetku akciové společnosti. Teď si jenom chceme od této společnosti 
půjčit a to vám tak vadí? Vy nechcete pravděpodobně, aby ta škola byla zateplená. My 
řešíme aktuální situaci. Nikdo se neptal, že Teplo, a.s. získalo z prodeje nemovitostí až 50 
mil. Kč, to nevadilo a teď by nám půjčili a už je to špatné? Já opravdu nevím, že z takové 
věci se může dělat politika.

Ing. Šlechta:
- můžete snížit základní jmění společnosti, a to jste doposud neudělali.

p. Kohout občan Přerova:
- já se k tomu budu vracet. Vy, jste mi, pane náměstku, neodpověděl, jestli je to veřejnoprávní 

nebo soukromoprávní společnost. Já po vás tu odpověď žádám, právě z důvodu přístupu 
kontrolního výboru k informacím a faktům, které jsou v této společnosti. To jste nám 
zamezil. To byla první oblast. V tomto vztahu tady vidím, že to funguje jako veřejnoprávní 
společnost, protože zastupitelstvo si o tom rozhodne a já se vás v tomto kontextu zeptám,       
a dalších členů představenstva, jestli se necítíte ve střetu zájmu v této záležitosti. Vždyť 
jednou vystupujete jako hospodáři společnosti, jednou jako zastupitelé. V jedné osobě. 
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   Nebylo ani zodpovězeno, která část peněz to je, která není potřeba kapitalizovat. Prostě jsme 
se rozhodli, že to převedeme. V tom vztahu bych chtěl poprosit paní Tomaníkovou, jako 
předsedkyni dozorčí rady, jestli by se na to ne podívala, protože mě to připadá, že tam určitý 
konflikt s obchodním zákoníkem je.

Mgr. Kulíšek:
- nikdy, nikomu v ničem jsem nezabránil. Vy jste měli od zastupitelstva pověření ke kontrole. 

Přesně tu kontrolu jste provedli, všechny doklady a dokumenty vám byly předloženy panem 
ředitelem Teplo, a.s. To, co jste chtěli nad rámec této kontroly, jsme projednali na 
představenstvu, oslovili jsme pana předsedu kontrolního výboru s tím, že on si se svým 
vybraným členem dohledal ty věci, které byly potřeba. My jsme nečekali na usnesení 
zastupitelstva a pan předseda kontrolního výboru takto kontrolu provedl. Nic jsme nezatajili. 
Není pravda, že jsme nic nechtěli zpřístupnit. Nepoužívejme tady takové argumentace.

Ing. Machát:
- jsem rád docela, že Teplo a město Přerov jako stoprocentní vlastník vystupuje v tomto 

případě s péčí řádného hospodáře. Že v případě, že finanční prostředky ve skupině jsou, je 
využívá, zbytečně neplatí úrokové náklady další jiné bance, což je první pozitivum, které 
v tom vidím. Druhé pozitivum je to, že se jedná o půjčku, protože ty peníze půjdou zpátky 
do společnosti, že se nevyplácí žádné dividendy a s velkou pravděpodobností Teplo, a.s. tu 
půjčku dostane splacenou. Myslím, že existuje hromada půjček, které jsou poskytovány bez 
zajištění a nemyslím si, že v rámci ekonomicky spjaté skupiny, je to nějakou výjimkou. 

Bc. Zatloukal:
- na adresu pana Kohouta chci říct, že jako člen představenstva se necítím ve střetu zájmu. Mě 

tam delegovali zástupci města, tudíž ten střet zájmu tam opravdu nemůže být. Jestli se panu 
Kohoutovi toto nezdá, tak si může napsat na nejvyšší státní zastupitelství, oni mu to tam 
určitě vysvětlí, jak je jeho dobrým zvykem.

Ing. Dostal:
- děkuji našim předchůdcům zastupitelům, kteří společnost Teplo neprodali a jsme její 

stoprocentní vlastníci a můžeme toho využít. Já zkusím pro pana Kohouta ocitovat z § 8        
o střetu zájmů: “osoby, které vystoupí v rozpravě, jsou oprávněné hlasovat, musí oznámit 
svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci, by mu 
mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma, anebo má-li na věci jiný osobní zájem. Neplatí 
to, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý.“
Já předpokládám, že ani já, ani jiný člen představenstva nebo rady, nebo kdokoliv jiný,     
nemá osobní zájem na této věci.

Pí Tomaníková:
já jsem tady byla vyzvaná panem Kohoutem v souvislosti se střetem zájmů. Dozorčí rada se 
k půjčce jako takové nevyjadřuje. Bere ji pouze na vědomí. Škola když se zateplí, zmenší se 
odběr tepla pro akciovou společnost, tím se pomyslně krátí zisk této společnosti a z hlediska 
nás jako zastupitelů, kteří chceme dobře hospodařit, základní školy jsou v našem majetku, tak 
chceme úspory energií. Pokud jde o 170 tis.Kč na odpisy, je možné tuto částku vyrovnat při 
různých akcích a provozech na našich sportovištích.  Nájemní smlouva Tepla, a.s. je do roku 
2018 a říká se, že do této doby veškeré pohledávky musí být všechno společnosti vráceno. 

Při hlasování bylo pro 27, 3 proti, 2 se zdrželi.
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751/17/5/2013 Poskytnutí peněžitého daru - Frenštát pod Radhoštěm

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 100.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Přerov jako dárcem a městem Frenštát pod Radhoštěm, se sídlem nám 
Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, jako obdarovaným, na pomoc obětem neštěstí 
v domě č. 39, ul. 6. května, Frenštát pod Radhoštěm,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2013

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

81 429,4 + 100,0 81 529,4

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 0,0 + 100,0 100,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory
a grantový program

26 791,6 + 100,0 26 891,6

Diskuse:
Ing. Machát:
- materiál byl jednohlasně Finančním výborem doporučen ke schválení.

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

752/17/5/2013 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 a závazného 
ukazatele dle přílohy č. 2.

Diskuse:
Ing. Machát:
- opět se Finanční výbor jednohlasně usnesl a doporučuje zastupitelstvu schválit tento 

materiál.

Mgr. Netopilová:
- je tam diagnostika vozovky ulice Popovická. Čeho se to týká a který je to úsek?

Mgr. Vojtášek:
- je potřeba udělat diagnostiku, abychom zjistili, jaký je stav té komunikace. Který úsek to je, 

teď vám z hlavy neřeknu. Pokud bude komunikace v pořádku, tak se oprava dělat nebude. 
Podle toho jaké se zjistí vady, budeme dělat opravy.

Při hlasování bylo pro 26, 2 se zdrželi, 3 nehlasovali.

753/17/5/2013 Rozpočtová opatření č. 5 a č. 6

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

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

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- při projednávání tohoto materiálu na Finančním výboru jsem se pozastavovala nad částkou 

450 tis. Kč na výdaje spojené s vybudováním recepce v budově magistrátu na náměstí TGM 
2, přičemž se mi dostalo odpovědi od členů Finančního výboru, že vlastně ta recepce už 
vybudovaná je. Zeptám se, je možné vybudovat tuto recepci, aniž na ni byly schváleny 
předem finanční prostředky?

Mgr. Karola:
- ano, je to možné. Vysvětlím. V létě loňského roku dostal odbor vnitřní správy jako správce 

budovy TGM 2 žádost o návrh, jakým způsobem se tam vyrovnat s některými 
problematickými věcmi, které byly spojeny s využíváním tady této budovy. My jsme si 
interně k této záležitosti sedli a výsledkem byl návrh na zbudování recepce v prostorách 
zasedací tzv. primátorovi zasedací místnosti. Prvním krokem bylo zadání projektu, kterým 
byl uhrazen z provozní části rozpočtu vnitřní správy. Následně jsme někdy před vyhlášením 
výběrového řízení na dodavatele jak stavebních, tak interiérových úprav, požádali                   
o rozpočtové opatření na tuto částku. Při interní debatě s oddělením ekonomiky a při 
vyhodnocení hospodářských výsledků odboru vnitřní  správy, jsme zjistili, že jsme schopni 
celou tuto záležitost uhradit z provozní části rozpočtu. Podotýkám, že v souladu                      
s organizačním řádem i s vnitřním předpisem o zadávání zakázek malého rozsahu je 
v kompetenci příslušného vedoucího odboru uzavírat smlouvy do výše 500 tis. Kč bez DPH. 
S ohledem na to je všechno v pořádku. Dostáváme se tady k problému, který byl v plném 
rozsahu, na sebe. Já jsem jako ještě trošku „nováček, odkojený soukromou sférou“ podcenil 
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situaci, že pravidla ve veřejné sféře a soukromé sféře se diametrálně liší a počítal jsem 
naivně s tím, dnes už to vím, že se mi podaří ještě vyřešit všechny administrativní záležitosti 
do 31.12.2012, to znamená, ještě do platnosti starého rozpočtu. Člověk míní, chřipková 
epidemie mění. My jsme měli naplánované podpisy smluv na 27.12.20012, bohužel to nám 
nevyšlo, přešli jsme konec roku a tím pádem jsem o finanční prostředky, které jsem si jako 
dobrý hospodář uspořil, přišel a musel jsem vrátit částku 1.871.200 Kč do rozpočtu. 
Samozřejmě akce byla řádně vysoutěžena, vyhlášena. Já jsem teda přistoupil k tomu, co mi 
dává status, co mi dává organizační řád a uhradil jsem tady tuto částku s odboru vnitřní 
správy, ale už z rozpočtu na rok 2013 a přišel jsem s laskavou prosbou na radu města, aby ty 
finanční prostředky, které já jsem ušetřil z rozpočtu roku 2012, tedy nejedná se o žádný 
požadavek na víc, aby byla laskavá a alespoň částečně mě z nich část vrátila, abych z nich 
mohl tyto náklady uhradit. Rada tyto argumenty vzala, vyhověla mi, nyní samozřejmě ta 
laskavá prosba směřuje k vám. Nerad bych v tomto směru vypadal jako hlupák, který teď 
bude poškozen za to, že se snažil celý rok 2012 poměrně tvrdě a usilovně šetřit finanční 
prostředky a teď, že byl tak blbej a nestihl je do 31.12.2012 utratit, a tak o ně přišel. To je 
v podstatě celá geneze toho problému.

Ing. Machát:
- tento materiál byl projednán Finančním výborem a ten se usnesl nejednohlasně, ale 

doporučuje schválit zastupitelstvu tento materiál.

Mgr. Puchalský:
- samozřejmě pan Karola velmi dialekticky zdůvodnil, co se stalo, co se stalo jemu, nicméně 

investování v tom rozsahu, v jakém tady dodatečně schvalujeme použité, nebo investované 
realizované prostředky podle mého názoru nejsou použity šťastně. Já myslím, že Přerov, 
díky tomu co tam vybudoval a jak jsem zachytil, tak si mohu dovolit říct, že pravděpodobně 
to byl nápad pana primátora, v podstatě domeček zelený uzavřel. Já když tam přijdu, tak je 
tam otevírání a zavírání a prostě občané najednou mají překážku, navštívit pana primátora, 
navštívit vedení města. Nepovažuji to za šťastné, doslova a do písmene. Nechápu, před čím 
se vedení města uzavírá. Já chápu bohulibou investici na czech point a teď už i zasedačka 
pana primátora zní zajímavě. Já to respektuji. Nicméně, to že někdo bude filtrován, jestli 
může nebo nemůže, je zajímavé. Pro mě nepřijatelné. Bylo by moudré, asi si ten diplom „v 
Přerově otevřeno“  sundat a hodit do skříně, protože v Přerově je zavřeno, u pana primátora. 
A teď k několika poznámkám. Já znovu apeluji na to, aby důvodové zprávy byly krátké, 
věcné, srozumitelné a jasné. Cituji: “ odbor koncepce, strategického rozvoje požádal o 
rozpočtové opatření posílení rozpočtu o celkovou částku 1,5 mil. Kč. Finanční prostředky 
budou použity: 500 tis. Kč na další stupně projektových dokumentací, které měly být 
původně zadány již v minulých letech, ale především z důvodu nedořešených …“. Které to 
jsou? Já chci vědět, které to jsou. Ne tuto obecnou floskuli. Že budou zadány některé 
projektové a budou řešeny. 500 tis. Kč na vypracování dalších projektových dodatků, 
dokumentací dle aktuálních požadavků. Já chci vědět, které to jsou. Nevím to. Já mohu ten 
materiál citovat. Má několik stran, ale je to naprostá slovní vata bez věcné informace, kterou 
já jako zastupitel chci mít.

Ing. Gala:
- zkusím říct jednu várku projektových dokumentací. Je to například úkol, který zastupitelstvo 

dalo radě města zpracovat studie na železniční zastávky v Předmostí a Dluhonicích.

Mgr. Grambličková:
- mě zaujalo rozpočtové opatření pro odbor majetku na 350 tis. Kč na instalaci dopravního 

značení na ulici Dvořákovu k omezení nákladních vozidel. Já neřeším tu částku, neumím si 
představit, proč zrovna tolik, mě zajímá konkrétní situace, co to bude znamenat na té ulici, 
jestli se něco změní k lepšímu konečně. Jestli by toto mohlo tady zaznít. Ono to vypadá 
nadějně.
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p. Zácha, DiS.:
- ono to vypadá nadějně už více než rok. Nám přišel na vedení podnět, kdy bychom mohli 

omezit vjezd automobilů nad 7,5 t na ulici Dvořákova. To je všechna ta doprava nejen 
z Podhůry, ale i ti, kteří jedou od Ostravy a zkracují si přes Lipník a vyjedou na Dvořákové 
ulici a pak se napojují na dálnici. My jsme na tom museli začít pracovat, museli jsme 
zpracovat, tak jak je tady běžné, projektovou dokumentaci dopravního značení a tím,              
že dopravní značení není jenom od Kozlovic na kraj Přerova, ale to už musí být od Lipníka, 
protože tam jsou jednotlivé odbočky, které vedou na Dvořákovou ulici. My jsme to diskutovali 
už na minulém zastupitelstvu, teď znovu jde dopis na pana hejtmana, kde žádáme o společnou 
schůzku. Zatím kraj se k tomu nepostavil úplně pozitivně, ale pro nás je to jedna z priorit, 
protože ti co pojedou na kole, autem a zajedou do Kozlovic a podívají se na současný stav 
komunikace v Kozlovicích, ta je v havarijním stavu, mám tady korespondenci s krajským 
úřadem, protože my když máme na svých komunikacích havarijní stav, jsme povinni to 
odstranit. Já apeluji na vlastníka komunikace, aby tak učinil v Kozlovicích. To, na co se ptá 
paní Grambličková, je dopravní značení od Lipníka až po Dvořákovu ulici tak, abychom 
zamezili vjezdu nákladních automobilů nad 7,5 t.

Ing. Lajtoch:
- reaguji na vystoupení pana Mgr. Puchalského. Já jenom můžu kroutit hlavou. Recepce 

vznikla na základě současné situace. Čtyři krádeže, napadání nepřizpůsobivých občanů. 
Nevím, jak by vám bylo příjemné, kdyby pan Havelka v teplákách, které byly černé, nevím,
jestli původem, nebo když mi řekl, že se 2,5 roku nemyl. Prostě vám vletí do kanceláře, mě 
to nevadí, ale obtěžuje tam děvčata a neuznává základní řád a pořádek. Vy jste mě kdysi 
upozornil, abych se podíval, jak to funguje v Teplicích. Pan Kubera má recepci, v Děčíně 
mají také recepci, v Kladně dokonce primátor a náměstci mají všude zamčeno, na dveřích 
koule, všude domácí telefon. My jsme otevřeni, my máme recepci, aby každý kdo přijde se 
slušně ohlásil, řekl za kým jde, abychom měli přehled. Docházelo ke krádežím, dokonce 
ukradli i automobil jednomu úředníkovi. Proto jsme udělali takové zabezpečení a na tom nic 
není. Na recepci máme systém předávání materiálů, je tam czech point. O co tedy jde, co je 
na tom tak špatného? Já si myslím pane Puchalský, že byla chyba, že v devadesátých letech 
nebyla recepce vybudovaná. 

Mgr. Puchalský:
- samozřejmě bez křiku, s nadhledem. Pane Lajtochu, já jsem pana Havelku umýval 

v umývárně ještě na staré radnici několikrát a vyváděl. Když jste si i vy na jeho přítomnost 
stěžoval. Toť vše. Pokud jde o argumenty jiných měst, tak v Prostějově, v Lipníku žádné 
taková zařízení nejsou. Například v Hranicích a můžu jmenovat další. Já se domnívám, že to 
je špatné, a že to tam nemá co dělat, ta zábrana. To je vše. A k panu Galovi, já myslím, že 
jeho vystoupení bylo naprosto nekorektní. Já jsem pochopitelně četl odrážku číslo 3, kde je 
jasně napsané, že to bude na rekonstrukci železniční stanice Přerov, to znamená technická 
studie, na co. V odrážkách před tím to není. Já jsem se ptal na tyto dvě odrážky, a na to mě 
nebylo odpovězeno. Považuji to za naprosto nekorektní.

p. Laga:
- recepce je v každém pořádném podniku, tak to není nic špatného, aby tam recepce byla a 

občanovi pomůže v orientaci v tak rozsáhlé budově. V tom nevidím nic proti občanovi.

Mgr. Kulíšek:
- já si také myslím, že s „otevřeno zavřeno“ to nemá nic společného, protože kdo se chce na 

radnici dostat, tak se dostane a naopak mu recepční podá informace.

Ing. Gala:
- já panu zastupiteli ten rozpis udělám přesně. Byly to například projektové dokumentace na 

opravy komunikací, chodníkových pásů na jednání s osadními výbory. Jsou to projektové 
dokumentace na naplnění programu například regenerace a revitalizace Městského domu a 
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TGM 8. To se skrývá pod těmi dvěma odrážkami za 1 mil.Kč. Rozpis dám přesně. Třetí
odrážky na zastávky je vyjmenováno přesně, to se trošku omlouvám, ale i na toto 
potřebujeme finanční prostředky, protože ty studie je potřeba udělat.

Mgr. Grambličková:
- já se domnívám, že tyto věci tam mýt. My přece nemůžeme říct, zaplatíme studii za 500 tis.

Kč a nevíme za jakou. Přimlouvám se za to, ať to příště v rozpočtových opatřeních je takto 
věcně a solidně uvedeno.

Při hlasování bylo pro 28, 4 se zdrželi.

754/17/5/2013 Žádost o prominutí poplatku z prodlení u nájemného z bytu a přístřeší 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha DiS.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 485 177,00 Kč za panem 
M.H., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného z bytu č. 7, v domě č. 1684/6,  v ulici nám. 
Fr. Rasche, v Přerově, ve výši 446 435,00 Kč a z důvodu prodlení s úhradou nájemného z přístřeší č. 
11,   v domě č. 1946/38, v ulici Kojetínská, v Přerově, ve výši 38 742,00 Kč.

VARIANTA   II.:
neschvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení za panem M.H., v celkové výši 485 177,00 
Kč, vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného bytu č. 7, v domě č. 1684/6,  v ulici nám. Fr. 
Rasche, v Přerově, ve výši 446 435,00 Kč a z důvodu prodlení s úhradou nájemného z přístřeší č. 11, v 
domě č. 1946/38, v ulici Kojetínská, v Přerově ve výši 38 742,00 Kč.

VARIANTA   II.:
schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení za panem M.H., ve výši 388 142,00 Kč, tj. 4/5 
z dlužné částky 485 177,00 Kč, vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného z bytu č. 7, v domě 
č. 1684/6,  v ulici nám. Fr. Rasche, v Přerově, ve výši 357 148,00 Kč a z důvodu prodlení s úhradou 
nájemného z přístřeší č. 11, v domě č. 1946/38, v ulici Kojetínská, v Přerově ve výši 30 994,00 Kč.

Diskuse:
Ing. Lajtoch:
- doporučuji variantu III. usnesení. Rada města také doporučila variantu III.

Ing. Machát:
- tento materiál byl projednáván finančním výborem a ten se usnesl na variantě I. usnesení        

a přiklonil se k názoru právníka JUDr. Dutka. Důvodem bylo to, že dotyčná osoba se 
zdržovala dlouho v zahraničí, soud, který to projednával, tak konstatoval, že pochybil, celý 
případ se dostává znovu k soudu. Občan si stěžoval, že neměl nárok na spravedlivý proces.

Pí Tomaníková:
- dávám protinávrh: variantu I.usnesení
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Hlasování o protinávrhu pí Tomaníková (varianta I. usnesení):  Při hlasování bylo pro 18, 10 se 
zdrželo, 4 nehlasovali.

Ing. Lajtoch:
Pro mě je to transparentní hlasování, vidět, že nechceme u těch dlužníků, aby aspoň tu část, tu 1/5 
vraceli. Já jsem pro to hlasoval, podporuji paní Tomaníkovou. Děkuji za hlasování za pana H.

755/17/5/2013 V.Š. - žádost o poskytnutí dotace

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. Schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Věrou Švejnochovou, IČ: 10638539, se sídlem Horní 
Moštěnice, Zámostí 47/14, na částečnou úhradu nákladů na kulturní a divadelní akce ve městě 
Přerově,

2. Schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet po 
úpravě

Ostatní činnost j.n.
(zastupitelstvo)

2 886,0* -25,0 2861,0

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 0,0 +25,0 25,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Diskuse:
Ing. Machát:
- i tento materiál byl projednáván Finančním výborem a rovněž se finanční výbor neusnesl.

Při hlasování bylo pro 5, 13 proti, 8 se zdrželo, 6 nehlasovalo – nepřijaté usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení schválit poskytnutí dotace ve výši 
25.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Věrou 
Švejnochovou, IČ: 10638539, se sídlem Horní Moštěnice, Zámostí 47/14, na částečnou úhradu 
nákladů na kulturní a divadelní akce ve městě Přerově,

756/17/5/2013 Poskytnutí příspěvku na realizaci konference

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury                
na Moravě, nám. T. G. Masaryka 555/16, 750 02 Přerov, IČ: 22866442, na částečnou úhradu 
nákladů spojených s realizací dopravní konference "Střední Morava - křižovatka dopravních     
a ekonomických zájmů",

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j.n.
(zastupitelstvo)

2 861,0* -30,0 2 831,0

2229 110 Ostatní záležitosti v silniční 
dopravě 

0,0 +30,0 30,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Diskuse:
Ing. Machát:
- Finanční výbor materiál projednal a neusnesl se.

Mgr. Grambličková:
- je nějaká historie těch konferencí, kolik jich bylo, má to nějaký smysl? Jsou z toho nějaké 

výstupy? Zaznělo tady, že není první, že jich bylo více. Aby to nebyly jen konference pro 
konferenci. Aby to mělo nějaké dopady na dopravu na střední Moravě.

Ing. Lajtoch:
-   pan Lukáš, člen ODS je předseda tohoto občanského sdružení. My všechny informace 

dáváme na naše webové stránky, prezentujeme veškeré výsledky. V roce 2011nám bylo 
řečeno, že v roce 2012 se bude stavět dálnice, úsek 0137 Přerov-Lipník n/Bečvou. Teď na 
poslední konferenci na moravském dopravním fóru našli problém z hlediska úložiště popílku 
v Prosenicích, tak se výběrové řízení zastavilo. Já věřím tomu, že zdravý rozum zvítězí a 
letos se stavba zahájí, protože od toho se odvíjí průtah městem Přerovem a memorandum, 
které jsme předložili již v srpnu roku 2012 Ředitelství silnic a dálnic a na počátku května 
bychom měli o těch reálných krocích zase diskutovat. Já si nedovedu představit, že my 
bychom tady na magistrátu něco naplánovali a pak si to v průběhu roku rozmysleli. Bohužel 
ta situace na Ředitelství silnic a dálnic je jiná. Každopádně, prostředky na stavbu Přerov-
Lipník n/Bečvou jsou připraveny, ale dle ředitele ŘSD nelze dokončit výběrové řízení         
po úpravě projektu.

p. Mlčák:
- samozřejmě souhlasím s panem primátorem. Říkal jsem to i na finančním výboru, že je 

potřeba soustavně a neustále vyvíjet maximální tlak. Dával jsem k dobru zkušenosti, když 
jsem byl poslancem Parlamentu ČR a dálnice se budovala v podstatě k Řikovicím. Dotáhlo 
se to v podstatě až za humna našeho okresního města a v podstatě to skončilo. Je třeba tlak 
vyvíjet. Otázka je jiná. Částka 30 tis. Kč po městu Přerovu, nevím, protože není obsahem 
materiálu, koho pan Lukáš požádal ještě o další příspěvek. Nevím, jestli je to Olomoucký 
kraj nebo další města. Z toho vycházím, když jsme se scházívali my, bylo to u kávy a nějaké 
vody. Nevím, jestli tam budou pečená holoubata nebo něco jiného dobrého. Beru v potaz i 
to, že některý lektor bude chtít zaplatit za své vystoupení. Nejeví se mi dobře tato záležitost.
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Mgr. Grambličková:
- děkuji Ing. Lajtochovi za jeho odpověď. Pro mě není opravdu podstatné, jestli pan Lukáš je 

členem ODS nebo není. Já to vím, že je členem ODS, jak tady bylo zdůrazněno. Pro mě jsou 
důležité výstupy z té konference. Zatím asi žádné konkrétní výstupy nejsou. To jsem se 
v podstatě nedověděla, ale jsou jiné důležitější věci, jak jsem pochopila. 

Mgr. Puchalský:
- město Přerov je členem sdružení, nebo pan primátor pouze? Pokud město Přerov, tak mě 

zajímá, jaké jsou stanovy, jaký je statut sdružení, jak se projevuje, jaká jsou přijímána 
usnesení, opatření, atd. Děkuji za informace.

Ing. Lajtoch:
- zakladatelem je Zlínský kraj a město Přerov a pan Ing. Žádník. Sdružení má svoje webové 

stránky, my tam máme usnesení z konferencí v Luhačovicích, konferencí, které probíhaly   
na moravském fóru v Olomouckém kraji, jsou tam naše veškeré kroky. My jsme vydali 
několik brožurek. Náš člen zajistil studii, týkající se dopadu nerealizace dopravní 
infrastruktury na střední Moravě na zaměstnanost. Vše je zpracované, je na webových 
stránkách. Ve sdružení je Meopta, Precheza, Vysoká škola logistiky, řada dopravních 
společností, Skanska, Eurovia. Toto občanské sdružení iniciuje, aby se něco dělo ve střední 
Moravě ve vztahu k dobudování infrastruktury, jako je dálniční síť, R55 apod. Všechna 
usnesení jsou na webových stránkách, můžete se s nimi seznámit.

Mgr. Kulíšek:
- ten tlak, který se v souvislosti s dopravou vytváří, je správný. My jsme s panem primátorem 

za poslední roky byly mnohokrát na ministerstvu u náměstků, zrovna tak na Ředitelství silnic 
a dálnic. Na projektové dokumentaci se negativně podepsalo období vlády nechvalně 
proslulého pana ministra Bárty, který tady na zastupitelstvu byl nedávno hostem. Jeho 
působení na ministerstvu se říká období temna. Pan ministr zastavil všechny projekty, 
veškeré práce na přípravě nejenom úseku kolem Přerova, ale v celé republice, téměř. Ten 
skluz se teď napravuje a dává se do pořádku. Buďme rádi, že tlak se vyvíjí,  že se vyvíjí ze 
všech stran, ať je to občanské sdružení, ať je to město Přerov, Olomoucký kraj. Ať aspoň ten 
úsek 0137 se začne stavět.

Při hlasování bylo pro 21, 5 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval.

757/17/5/2013 Poskytnutí příspěvku na podporu Galavečera v poutním kostele 
Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Městem Tovačov, IČ: 00302082, se sídlem Náměstí 12, 
751 01 Tovačov, na částečnou úhradu nákladů spojených s konáním Galavečera v poutním 
kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:
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Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j.n.
(zastupitelstvo)

2 831,0* -5,0 2 826,0

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 25,0* +5,0 30,0
* počáteční stavy navazují na jiné předlohy

Při hlasování bylo pro 17, 4 proti, 8 se zdrželo, 3 nehlasovali.

Diskuse:
Mgr. Rašťák:
- hlasoval jsem, ale neprojevilo se na hlasování.

Mgr. Kulíšek:
- žádám o hlasovací záznam. Na hlasování je uvedeno, že nehlasoval. Pokud, ale pan Rašťák 

bezprostředně po hlasování oznámil, že došlo k chybě, prohlašuji hlasování za zmatečné. 
Dávám hlasovat opětovně. 

Mgr. Puchalský:
- nechejme hlasovat, o tom, zda je vůle hlasování opakovat. 

Mgr. Kulíšek:
- budeme hlasovat o tom, jestli prohlásíme hlasování za zmatečné a jestli budeme 

opakovat hlasování:  Při hlasování bylo pro 21, 7 proti, 1 se zdržel, 3 nehlasovali.

Opětovné hlasování k materiálu:  Při hlasování bylo pro 18, 4 se zdrželi,10 nehlasovalo.

758/17/5/2013 Žádost o příspěvek na prověrku připravenosti zásahových jednotek 
požární ochrany okrsku Přerov na rok 2013

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.500,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Přerov, 
IČ: 64601641, se sídlem Mánesova 1347, 751 31 Lipník nad Bečvou, na úhradu nákladů 
spojených s prověrkou připravenosti zásahových jednotek požární ochrany okrsku Přerov,

2. schvaluje výjimku ve smlouvě o poskytnutí dotace:
a) vypouští se článek III odst. 2 ve znění: "Příjemce se zavazuje podílet se na financování 

celkových nákladů akce, na jejíž položky byla dotace poskytnuta minimálně 20 % jejích 
celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než je dotace od předávajícího."
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b) vypouští se článek IV odst. 2 ve znění: "Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III 
bodě 2 této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet 
předávajícího ve výši  10-20 % z celkové výši dotace."

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j.n.(zastupitelstvo) 2 826,0* -5,5 2 820,5

5512 110 Požární ochrana - dobrovolná část 0,0 +5,5 5,5
* počáteční stavy navazují na jiné předlohy

Diskuse:
Ing. Machát:

- Finanční výbor se nad tímto materiálem usnesl a doporučil schválit příspěvek zastupitelstvu.

Při hlasování bylo pro 31, 1 nehlasoval.

6.  GRANTOVÝ  PROGRAM  PRO  ROK  2013

759/17/6/2013 Grantový program pro rok 2013

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací v oblasti:
a) sport - viz tabulky číslo 1-13 této důvodové zprávy v celkové výši 1.745.000 Kč,
b)  volný čas - viz tabulky číslo 14-19 této důvodové zprávy v celkové výši 252.000 Kč,
c)  kultura - viz tabulky číslo 20-28 této důvodové zprávy v celkové výši 697.000 Kč,
d)  sociální - viz tabulky číslo 29-35 této důvodové zprávy v celkové výši 597.000 Kč,
e)  zdravotnictví - viz tabulky číslo 36-37 této důvodové zprávy v celkové výši 75.000 Kč,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2013

2. neschvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti sportu, volného 
času, kultury, sociální a zdravotnictví, viz tabulky číslo 1-37 této důvodové zprávy, kde je u 
žadatelů pod sloupcem "navrženo v roce 2013" uvedena nulová výše dotace.

Diskuse:
Ing. Machát:
- Finanční výbor se jednomyslně usnesl a doporučuje zastupitelstvu materiál schválit.
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p. Passinger:
- samozřejmě, se vším se dá souhlasit, protože jiná možnost není. Těch peněz je tam málo.

Při hlasování bylo pro 29, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval.

Mgr. Kulíšek:
- já se vrátím k hlasování v sále. Všichni máme v hlasovacích zařízeních kartu. Když budete 

odcházet ze sálu, vyjměte kartu z hlasovacího zařízení, protože jinak v záznamu hlasování je 
uvedeno nehlasoval, ale mělo by být nepřítomen.

7.  VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY

Nejsou žádné předlohy

Přestávka 17.45 – 18.00 hodin.

Zasedání zastupitelstva řídí primátor Ing. Lajtoch.

8.  ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

760/17/8/2013 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v celkové výši max. 13.680,- Kč A.H.  na vybudování čistírny odpadních vod 
(ČOV) na pozemku p.č. 378 v k.ú. Penčičky pro novostavbu rodinného domu v Přerově XIII -
Penčicích.

Diskuse:
p. Passinger:
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- mám dotaz, ta paní žádá dotaci na biologickou čistírnu vod. Zpětně ta voda po vyčištění bude 
pouštěna na meliorační svodnici na pozemku v Penčičkách. Má žadatelka tu čističku 
povolenou, jak to bude provozovat?

Ing. Gala:
- to není první případ takové čističky vody. Týká se to místních částí, kde kanalizace není. Oni 

mají vydané stavební povolení.  Mají to povoleno od hygienické stanice a stavebním úřadem. 
Povolení dávaly orgány k tomu kompetentní, my dáváme finanční příspěvek. Princip čističky 
je technicky dán, jiný není.

Při hlasování bylo pro 30, 2 nehlasovali.

761/17/8/2013 Změna č. 1 Územního plánu města Přerova - vydání

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) a za použití § 55 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci             
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, dále podle § 171 a následujících zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění,

1. schvaluje vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu města Přerova podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení,

2. vydává Změnu č. 1 Územního plánu města Přerova, formou opatření obecné povahy, která je 
přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení.

Při hlasování bylo pro 31, 1 se zdržel.

9. ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

762/17/9/2013 Církevní mateřská škola v Přerově – poskytnutí dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy                 
o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou 
právnickou osobou Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, 
Palackého 2833/17a, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na dobu určitou 
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2016. Účel použití dotace je uveden v důvodové zprávě.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 1.8.2013
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2. schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Církevní mateřské školy          
v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, v zařízeních školního 
stravování zřízených statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako dětem 
mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy na dobu 
určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2016. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti zapsané           
do jmenované školy na pracovišti situovaném v Přerově, Palackého 2833/17a.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 1.8.2013

Diskuse:
Ing. Machát:
- Finanční výbor tento materiál projednal, usnesl se a doporučuje zastupitelům města tento 

materiál schválit.

p. Passinger:
- dávám protinávrh u bodu 1) usnesení neschválit poskytnutí dotace. Bod 2) usnesení jak 

je předloženo a hlasovat tedy o každém bodě zvlášť.

Hlasování o protinávrhu p. Passingera: bod 1) neschvaluje poskytnutí dotace:  Při hlasování bylo 
pro 7, 4 proti, 16 se zdrželo, 5 nehlasovalo.

Hlasování o předloženém usnesení: Při hlasování bylo pro 23, 9 se zdrželo.

763/17/9/2013 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
2013/2014 a záměr financování pozice sociálního pedagoga                  
na Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1. schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 

45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, v rozsahu 5 žáků pro 
školní rok 2013/2014,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2013

2. schvaluje závazek statutárního města Přerova uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši 
stanovenou krajským normativem, na vzdělávací činnost Základní školy Přerov, Boženy 
Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, na  5 
žáků pro školní rok 2013/2014 do celkové výše 242 000,- Kč,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2013

3. schvaluje stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 
45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2013/2014 
dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě,

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 31.8.2013

VARIANTA   I.
4. schvaluje záměr financovat z rozpočtu statutárního města Přerova náklady Základní školy 

Přerov, Boženy Němcové 16 v období 9/2013 až 8/2015 spojené s pracovní pozicí sociálního 
pedagoga.

VARIANTA   II.:
4. neschvaluje záměr financovat z rozpočtu statutárního města Přerova náklady Základní školy 

Přerov, Boženy Němcové 16 v období 9/2013 až 8/2015 spojené s pracovní pozicí sociálního 
pedagoga.

Diskuse:
Mgr. Hluzín:
- doporučuji v bodě 4. usnesení variantu I.

Ing. Machát:
- Finanční výbor se neusnesl nad tímto materiálem.

Pí Tomaníková:.
- pedagogického pracovníka vždycky schvalujeme, uhradíme. Má to přínos pro školu? 

Ředitelka ZŠ B.Němcové Mgr. Bočinská:
- chtěla bych vysvětlit pozici sociálního pedagoga. Je to pozice nová, v našich školách 

neobvyklá. Po zkušenostech z projektu, který u nás probíhal od dubna 2010 a končil 
k 31.3.2013  tak víme, že tuto pozice na škole sociálního pedagoga potřebujeme, protože 
tento člověk nám umožňuje kontakt s komunitou, je to ten, který je k dispozici, když je třeba 
něco řešit s rodiči nebo zákonnými zástupci našich žáků, a také člověk, který vedl za školu 
jednání třeba s Policií ČR, s městskou policií a s dalšími institucemi, tedy to, co by museli 
jinak dělat pedagogičtí pracovníci. Tenhle člověk v rámci pracovní pozice tohle vykonával.

Mgr. Grambličková:
- v podstatě v důvodové zprávě odbory, které se vyjadřovaly k bodu 4) usnesení, tak 

doporučovaly variantu II., to znamená neschvalovat tento záměr financovat sociálního 
pedagoga, z finančních důvodů, určitě proto, že je to spojeno za ty dva roky s částkou 800 
tis. Kč. Já už ztrácím přehled, co všechno financujeme. Máme nějaký souhrnný součet, 
protože svého času jsme schvalovali psychologa, speciálního pedagoga a dofinancováváme 
pedagogické pracovníky, protože ta škola je pod limitem počtu žáků. Lze říci celkovou 
částku bez tohoto sociálního pedagoga, kolik město už teď dofinancovává nad standard 
oproti ostatním školám.

Ředitelka ZŠ B.Němcové Mgr. Bočinská:
- tuhle částku přesně já vám neřeknu. Za ty tři roky, co ve škole jsem, se tam dostalo 5 mil.Kč 

z dotací Evropské unie. Bylo to období, kdy speciálního pedagoga a psychologa jsme si 
financovali sami. K tomu financování jsme se vrátili až od 1.9.2012 a ten sociální pedagog     
i učitelé z projektu byli financováni do 31.3.2013 a naše škola zatím nikdy toho 
dofinancování té vyjímky nevyužila, protože jsme vždycky hospodařili tak, že nebylo nikdy 
potřeba tyhle finance použít. Teď je u nás na půl úvazku školní psycholog a na celý úvazek 
speciální pedagog. Město financuje.

p. Hlavinka:
- myslím si, že jsou záležitosti, které se nedají poměřovat pouze penězi. Je v zájmu občanů          

i základních škol, aby ZŠ B.Němcové zůstala zachována. 
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Ing. Lajtoch:
- proto i rada k tomu tak přistoupila a doporučila financovat.

Hlasování o bodě 4) usnesení ve variantě I.:  Při hlasování bylo pro 28, 1 proti, 3 se zdrželi.

Hlasování o bodech 1 až 3 usnesení: Při hlasování bylo pro 31, 1 nehlasoval.

10.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

10.1 Pohotovostní lékárenská služba v Přerově o nedělích a svátcích - finanční 
příspěvek z rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 14 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a subjektem:

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

2. LÉKÁRNA KOMENSKÉHO PŘEROV s.r.o., IČ 47674351, se sídlem Přerov, Komenského ul. 40, 
PSČ 750 00, jako příjemcem dotace, ve výši 1 000,- Kč,

3. LÉKÁRNA MD, spol. s r.o., IČ 60322853, se sídlem Přerov, Boh. Němce 371, PSČ 750 00, jako 
příjemcem dotace, ve výši 2 000,- Kč,

4. IVED - Media s.r.o., IČ 26876892, se sídlem Přerov I-Město, Jiráskova 157/20, PSČ 750 02, jako 
příjemcem dotace, ve výši 2 000,- Kč,

5. LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ PŘEROV s.r.o., IČ 26821681, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Husova 
č.p. 2846, č. or. 2, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, z toho provozovna  Přerov, Přerov I-Město, 
Budovatelů 197/6, dotace ve výši 2 000,- Kč a provozovna Přerov, Přerov I-Město, Husova č.p.2846, 
č. or. 2, PSČ 750 02, dotace ve výši 1 000,- Kč,

6. PharmDr. Jindřich Švarc, IČ 46592822, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 949/25, PSČ 
750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 1 000,- Kč, 

7. PharmDr. Jolana Široká, IČ 48002402, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 760/41, PSČ 
750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 1 000,- Kč,

8. Mgr. Vlasta Chytilová, IČ 48001163, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Trávník 322/29, PSČ 750 
02, jako příjemcem dotace, ve výši 1 000,- Kč,

9. VeraPharm s. r. o., IČ 28655028, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Komenského 700/42, PSČ 750 
02, ve výši 2  000,- Kč. 
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na částečnou úhradu nákladů za pohotovostní lékárenské služby o nedělích a svátcích v období leden 
až březen v roce 2013.

VARIANTA II

navrhuje zachovat poskytování finančního příspěvku na pohotovostní lékárenskou službu na rok 2013 
ve schválené  výši 63 000,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2013

Mgr. Hluzín:
- materiál stahuji, protože rada tento bod neprojednala.

764/17/10/2013 Centrum Dominika Kokory, p.o. - žádost o finanční příspěvek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy                
o poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace    
a subjektem Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace, IČ 61985929, se sídlem Kokory č.p. 
54, PSČ 751 05, na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb paní K.K.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.5.2013

Při hlasování bylo pro 30, 2 nehlasovali.

Mgr. Kulíšek:
- mám technickou připomínku. Mě se při hlasování nezaznamenalo, že jsem hlasoval pro. 

Ing. Lajtoch:
- prosím o hlasování o možnosti opakovat hlasování o předloze:  Při hlasování bylo pro 

23,1 se zdržel, 7 nehlasovalo.

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

765/17/10/2013 Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace - žádost                
o poskytnutí dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 48 000 Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Domov pro seniory 
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Tovačov, příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem Tovačov, Nádražní č.p. 94, PSČ 751 01,   
na provoz domova pro seniory a domova se zvláštním režimem pro uživatele dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2013

Při hlasování bylo pro 32 jednomyslně.

11. RŮZNÉ

766/17/11/2013 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2012

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Přerov 
za rok 2012.

Diskuse:
Mgr. Teriaki:
- snažil jsem se napsat výroční zprávu srozumitelně, většina věcí se opakuje. Spíše bych 

požádal politické kluby, zda by měly zájem prodiskutovat konkrétní věci, klidně přijdu na 
jednání, případně vysvětlím osobně. Zjistil jsem, že nejen občané, ale i zastupitelé občas
nevědí, co strážník může a co ne. Během roku 2012 jsme řešili kolem 5000 přestupků, 
vybráno na pokutách bylo přes 1.148.000 Kč. V podstatě neustále řešíme dopravu v klidu. 
Jako jediná složka. Dali jsme přes 2000 botiček. Chtěl bych upozornit na značný nárůst 
problematiky s bezdomovci, který je celorepublikovým problémem a který absolutně není 
řešen, i když stát se snaží poukazovat, že řeší sociální problémy. Třeba romská problematika 
je v hledáčku v rámci dotací, ale bezdomovci nejsou řešeni a v Přerově se jimi okrajově 
zabývá pouze Červený kříž, a to jenom tím, že pokud jsou mrazy, poskytne jim možnost 
přespání. Je na nás vyvíjen tlak, abychom to řešili. Naše možnosti jsou omezené, jen díky 
suché vyhlášce o zákazu alkoholu na veřejném prostranství jsme v malém procentu schopni 
řešit to tím, že alkohol zabavujeme, nebo oni jej sami dobrovolně vylijí. Tyto osoby nezmizí, 
přesunou se na jiné místo, popřípadě se vrátí. Očekávat, že přijde městská policie a už 
bezdomovci nebudou nikdy vidět, to nelze. 

- Museli jsme reagovat na stažení policejních sil z některých míst, a to z obvodního oddělení 
3, což je u nádraží. Byli jsme nuceni vyčlenit v rámci personálních možností i hlídku do této 
oblasti a ta nám potom chybí jinde. O obvodním oddělení 2 v Předmostí jsem hovořil loni, 
tam jsme museli vytvořit tři okrskáře, kteří řeší v dané oblasti místní působnost. 

p. Laga:
- oddělení prevence kriminality provedlo v říjnu 18 přednášek, kterých se zúčastnilo 331.264 

žáků. Kde to měli shromážděné, takové množství lidí?

Mgr. Teriaki:
- určitě se jedná o tiskovou chybu.

Ing. Lajtoch:
- policie má novou výukovou místnost, kde chodí žáci základních škol. Je umístěna ve II. 

poschodí v jídelně na Kratochvílové ulici. Myslím, že ta polyfunkční místnost, která je 
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spojena s provozem prezentační místnosti je velmi dobře vybavena a splňuje důstojně svůj 
účel.

p. Zácha, DiS.:
- na území města rostou černé skládky. Máme zakoupené fotopasti. Věřím, že jsou 

naistalovány, zkuste se na toto zaměřit. Je v provozu sběrný dvůr, kde spoluobčané mohou 
bezplatně vyvážet svůj odpad nejen ze zahrádek. Apeluji na pana ředitele, protože město 
Přerov ta likvidace černých skládek stojí nemalé finanční prostředky. 

Mgr. Teriaki:
- máme jednu fotopast, kterou jsme dostali darem od Technických služeb. Nainstalovali jsme 

ji už v zimním období. Je řádně maskovaná. Ani médiím jsem nesdělil, kde je umístěna. Jako 
obvykle, tam kde je, nic se tam neděje.

Při hlasování bylo pro 29, 2 se zdrželi.

Ing. Lajtoch:
jak jsem avizoval, uzavírám sbírku, končím možnost poskytnout finanční prostředky do sbírky městu 
Frenštát pod Radhoštěm. Prosím zodpovědné osoby, aby spočítali finanční prostředky.

767/17/11/2013 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Dohody o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 483/21,     
s účinností od 1.1.2014 na dobu 10 let, ve znění, které je přílohou důvodové zprávy.

2. navrhuje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Přerova MUDr. Michala 
Chromce členem představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.,       
IČ 47674521, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 483/21.

3. schvaluje rozpočtový rámec ve výši 20 000 000 Kč na poskytnutí finančních zdrojů akciové 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Přerov I-Město, 
Šířava 483/21, na výstavbu kanalizace Kozlovice a napojení Dluhonic formou účasti 
statutárního města Přerova na zvýšení základního kapitálu společnosti.
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Diskuse:
MUDr. Chromec:
- chtěl bych připomenout, co se událo před 10-ti lety, protože to stojí za zaznamenání. V roce 

2004, asi po půlroční mediální kampani, která měla přesvědčit zastupitele, aby zvolili známý 
provozní model českého typu, to znamená provozovatel, většinou zahraniční, většinou 
Veolia provozuje infrastrukturní majetek měst a obcí, města se starají s péčí řádného 
hospodáře o tento majetek a provozovatel pobírá zisky z této činnosti. Tento provozní model 
se ujal na mnoha místech naší republiky, ke škodě této republiky a my jsme se pokusili 
v Přerově a nám se to podařilo, tento model zavrhnout. Dne 9.12.2004 byl na zastupitelstvo 
dán materiál velmi rozsáhlý, sedmistránkový, který měl dokládat a dokazovat, že právě          
a jedině provozní model je to, co zastupitelé mají schválit. Já bych využil této příležitosti, 
protože tak jako skutky našich politiků je vždycky dostihnout, tak i naše skutky nás většinou 
dostihnou, abych tady oživil jména zastupitelů, kteří tehdy neztratili zdravý rozum. Byl to 
pan Jiří Bucher, Irena Hanzlová, MUDr. Tomáš Havlík, Ing. Petr Hošťálek, Mgr. Petr 
Karola, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, MUDr. Aleš Kuča, Petr Laga, Ing. Jiří Lajtoch, 
Miloš Navrátil, Josef Nekl, Břetislav Passinger, Radovan Rašťák, MUDr. Lubomír Skopal, 
František Slezák, Ing. Otakar Smejkal, Ludmila Tomaníková, Jindřich Valouch, Václav 
Zatloukal. Tehdy na tom zastupitelstvu hlasovalo 8 lidí pro vstup zahraničního partnera,        
o mrtvých a nepřítomných mluvit nebudu. Z nich je tu přítomna pouze paní Grambličková. 
Tehdejší usnesení mělo znít tak, že přijímáme tento provozní model, bylo přijato usnesení 
protinávrh, který tehdy zněl, že město Přerov se zavazuje, že jeho zástupce nebude na 
valných hromadách Vodovody a kanalizace a.s. do 31.12.2013 hlasovat pro rozdělení 
společnosti na část infrastrukturní a část provozní. Zastupitelstvo vyzvalo tehdy 
zastupitelstva Hranic, Kojetína, Tovačova, Lipníka a Bělotína k přijetí usnesení stejného 
znění. Tato města mají majoritu, tak že bez souhlasu těchto měst není možné tento provozní 
model zavést. Chci zastupitelstvu oznámit, že do této chvíle, usnesení, které my navrhujeme, 
přijala všechna města snad s výjimkou Hranic, kde přijmou toto usnesení během několik 
dnů. Chtěl bych poděkovat ještě jednou těm, kteří hlasovali tehdy, tak, jak hlasovali. Myslím 
si, že zastupitelé i občané dovedou posoudit, zda cena vody v Přerově je vyšší nebo nižší než 
v Olomouci, který na tento model přistoupil a v jiných městech, která volila tuto, podle 
našeho soudu šílenou vizi. Naše cena vody je zhruba o 10 Kč/m3 nižší než ve společnostech, 
které provozuje Veolia. 

Ing. Pospíšilová:
- chci zastoupit Ing. Macháta, který musel odejít. Tento materiál projednával i Finanční výbor 

a jednohlasně doporučil schválit usnesení.

Mgr. Grambličková:
- to bylo malé drama, co tady předvedl pan Chromec. Nevím, o kterém materiálu konkrétně 

tady mluvil. Pokud si pamatuji dobře, tak ten materiál tenkrát předkládal Ing. Kučera a vím, 
že to byl jeden z důvodů, proč jsme poté následně řešili jeho odvolání z funkce. Protože 
tento materiál se nám velice hrubě nelíbil. Možná bych byla radši mrtvá, když o mrtvých jen 
dobře, ale skutečně si pamatuji zcela jistě, že o tomto konkrétním materiálu většina z nás 
nehlasovala. Možná jsem se zdržela hlasování. Nevím. Nebudu se v tom už rýpat, je to 
opravdu hodně dlouho. Na druhou stranu, já si taky trošičku rýpnu. Když vidím VAK 
v zastupitelstvu, tak mi to připadne jako one man show, že je to království jednoho muže. 
Ono je vždy dobré, po alespoň desetiletí takové významné funkce obměňovat. A tady je to 
desetiletí ne-li dvacetiletí.

MUDr. Chromec:
- skutečně jsem raritou v celé Evropě. Historie posoudí, jestli je to dobře nebo špatně. Jinak 

paní Grambličkové pošlu seznam, jak hlasovala toho večera.
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Mgr. Puchalský:
- já bych z těch lyrických výšin spadl na samotnou zem a přímo k dohodě článku I. „účastníci 

této dohody se zavazují, že nebudou po dobu trvání této dohody převádět tyto své akcie, 
jakož i nakládat s právy …“. Nemohu si pomoci, zavání mi to kartelem, ať chcete nebo
nechcete. Navíc žádný ze subjektů se nemůže vzdát svých práv. Upozorňuji, že z hlediska 
jistého právního standardu a chápání subjektivních práv není ta smlouva zrovna v pořádku. 

MUDr. Chromec:
- již před deseti lety jsme řešili tyto složité legislativní otázky. Sloužil nám jako poradce 

JUDr. Dědič a bylo usneseno tímto renomovaným doktorem práv, že na této dohodě není nic 
špatného, že není v rozporu se žádným zákonem.

Mgr. Puchalský:
- že předseda představenstva neřekl nic nového, že poradcem byl pan Dědič před deseti lety, 

ale judikatura se za tu dobu radikálně změnila. 

Mgr.  Grambličková:
- bylo by dobré, kdyby z toho roku 2004 donesl pan Chromec další usnesení, kde se už 

konkrétně hlasovalo o vstupu cizího kapitálu. Tam to bylo zcela určitě tak, jak jsem říkala.

Při hlasování bylo pro 26, 5 se zdrželo.

768/17/11/2013 Obecně závazná vyhláška - Požární řád statutárního města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č...../2013  - Požární 
řád statutárního města Přerova

Diskuse:
Ing. arch.Horký:
- v příloze č. 4, bod 5) je řečeno : “obce mohou stanovit i další zdroje vody pro hašení požárů 

a na nich odběrní místa“. Které obce a proč to nestanoví rovnou?

Ing. Novotná:
- určitě nebudu umět vyjmenovat ty obce, tak vám to dám písemně. 

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

769/17/11/2013 Delegování zástupců do společnosti Regionální letiště Přerov, a.s. 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. navrhuje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do představenstva akciové společnosti Regionální 
letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, IČ 28572971, Ing. Jiřího 
Lajtocha, a  Michala Záchu, DiS, 

3. navrhuje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do dozorčí rady akciové společnosti Regionální letiště 
Přerov a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, IČ 28572971, Mgr. Radovana Rašťáka, 
Ing. Ivana Macháta a Ing. Radka Mádra, 

4.
3. deleguje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Přerova Mgr. Dušana 
Hluzína, v případě jeho nepřítomnosti Michala Záchu, DiS, na valnou hromadu akciové 
společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, IČ 
28572971,  která se bude konat v průběhu 1. pololetí 2013, za účelem výkonu akcionářských 
práv statutárního města Přerova.

Při hlasování bylo pro 24, 1 proti, 2 se zdrželi, 4 nehlasovali.

770/17/11/2013 Půjčka ze sociálního fondu 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s vnitřním předpisem č. 29/2012 
Pravidla pro čerpání prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova poskytnutí 
bezúročné půjčky a uzavření smlouvy o půjčce včetně jejího jištění takto: 

Poř.
čis.

Žadatel Lokalita Druh půjčky Částka Kč Ručitel

1. K.A. koupě bytu 100 000,- N.H.

CELKEM 100 000,-

Při hlasování bylo pro 28, 3 nehlasovali.

771/17/11/2013 Návrh na název ulice v Přerově, Přerov XI - Vinary

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pojmenování ulice v Přerově, části Přerov XI -
Vinary, v katastrálním území Popovice u Přerova, p. č. 102/46 názvem Na Výsluní.
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Diskuse:
Bc. Zatloukal:
- zúčastnil jsem se jednání osadního výboru, ten se sešel se zástupci stavebníků, dlouho 

diskutovali a došli ke společnému návrhu, který je dnes předkládán na zastupitelstvo. 

Ing. Pospíšilová:
- když se podívám na přílohu materiálu, kde bylo řečeno k původnímu návrhu ulice 

V Trnečkách, že mají malé děti, a toto je v celku jazykolam, v tom případě bychom se 
neměli jmenovat město Přerov. To je také těžké na vyslovení.

Ing. arch.Horký:
- ačkoliv tento materiál je relativně malicherný, tak nad tím přestává hlava docela pracovat. 

Zdůvodnění, pojmenujme to Na Výsluní, je to východo-západní orientace. To nemá 
absolutně žádný vztah k tomu místu. Já jsem teď vedl 4 dny studentský workshop o krajině 
na vesnici a tam jsme se zabývali tím, jak si vytvořit vztah k místu, kde bydlím a žiji. Tito 
stavebníci, kteří si pojmenují ulici slunnou Na Výsluní, Sluneční jsou na tom podobně jako 
ulice Duhová. To je absolutní nerespektování místa samého. My tady máme nějaký pomístní 
název Vodoteče. 

Ing. Čermák:
- já jsem z těchto normalizačních praktik úplně vyřízený. Protože v okamžiku, kdy se dohodne 

místní část se stavebníky a shodnou se na názvu, tak bych řekl, že pan Ing.arch. Horký tady 
nebydlí, tak bych byl rád, kdybychom nekecali těmto lidem do názvu lokality, kde oni bydlet 
chtějí.

Při hlasování bylo pro 25, 1 proti, 5 nehlasovalo.

772/17/11/2013 Veřejná sbírka - Frenštát pod Radhoštěm

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného 
ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2321 Přijaté neinvestiční dary 0,0 + 5,5 5,5

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 210 Ostatní činnosti j. n. (dar a výtěžek
veřejné sbírky městu Frenštátu p. R.)

100,0 * + 5,5 105,5

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory
a grantový program

26 791,6 * + 5,5 26 797,1

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Ing. Lajtoch:
- vybralo se 5.500 Kč. Předkládám návrh na toto usnesení.

Pí Sedláčková:
- upřesňuji částku, jedná se o 5.550 Kč. Rozpočet je v tisících samozřejmě.

Při hlasování bylo pro 29, 2 nehlasovali.

12.  NÁMĚTY,  DOTAZY  A  PŘIPOMÍNKY.

773/17/12/2013 Náměty, dotazy a připomínky

Diskuse:
Mgr. Grambličková:

 Mám záležitost, která se týká Michalova. Jestli chodíte hlavní bránou do Michalova, vidíte,     
že je tam vyšlapaná zkratka od studentů zemědělské školy, kteří si vyšlapávají cestu trávou. Je 
to letité, už se tam dávali řetězy, zkoušela se výsadba. Mluvila jsem o tom s odborem majetku
a odborem životního prostředí, ať se na to podívají. Ačkoliv to bude asi architektonicky 
nežádoucí, ale bylo by dobré místo vyšlapané trávy tam dát přírodní prvek, jednoduchý 
přírodní materiál, tak, aby ta zkratka se nějakým způsobem zlegalizovala. Tak, aby ti 
architekti moc netrpěli při tom, když se to tam bude navrhovat. Úplně ideální by bylo, kdyby 
se ta cestička, která by měla něco přes 50 m, prodloužila až k asfaltu a stal by se Michalov
plně průchozí pro maminky s kočárky v jakémkoliv ročním období. Je to opravdu kousek, jen 
se musí najít cesta kudy. Po zimě se z této strany tam nedá dostat. Je to otázka 50 až 70 m 
nějakého štěrku nebo břidlice, nebo nějakého podobného přírodního materiálu. Zkuste se na to 
podívat, jestli by se na to našly prostředky a jestli by to architekti zkousli. Bylo by to pro lidi 
velmi přínosné.

Ing. Lajtoch:
Já bych tuto záležitost přenesl na pana náměstka Záchu.

Mgr. Puchalský:
 Myslím si, že za těch deset let Michalov komplexně chátrá.  Těch příčin je několik. Já už jsem 

o tom mnohokrát hovořil. Nicméně ten stav s těmi pískovými chodníky je opravdu neúnosný.  
Do budoucna neřešme to cedulí „Pozor podmáčené pískové chodníky“. Je to nejkrásnější 
veřejný prostor v Přerově, otevřeme ho lidem. Zkusme udělat takový okruh v Michalově, 
který po zimní, jarní a podzimní období bude schopen komunikace. Neblátivé, normální 
komunikace. Nemůže to být tak složité. Skutečně myslím a apeluji na městskou policii, zvýšit 
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dozor a dohled. Ten obecně závazný právní předpis je naprosto neúčinný. Je to škoda. Jeden 
z logických důsledků zneužívání Michalova je to, o čem mluvila paní Grambličková. 

 Teď něco k panu Čermákovi. Ten materiál ohledně názvu ulice vyšel z toho, že osadní výbor 
pochopitelně navrhoval, aby to bylo V Trnečkách. Naprosto svobodně se rozhodl. Asi k tomu 
měl nějaké místně důvodné řešení. U toho materiálu je komplexní komunikace, e-mailové 
zprávy mezi panem Slámou a paní K. a z toho logicky vyplývá, že došlo k jisté masáži, ze 
strany těch stavebníků tady toho názoru, na to, aby to bylo na Výsluní, pak toto já považuji za 
jednoznačně za normalizační.  

Ing. Lajtoch:
Já sám jsem slyšel, že v Michalově se jezdí na koních. Byli to údajně studenti zemědělské školy. I toto 
je potřeba řešit se zemědělskou školou, která ten park využívá, někdy možná i zneužívá. Oslovíme 
pana ředitele, aby se tato záležitost neopakovala.

p. Zácha, DiS.:
Je potřeba znovu napsat dopis a osobně se sejít s ředitelem zemědělské školy, protože se množí ty 
podněty, že dochází k porušování řádu parku Michalov. Nás to trápí, protože park Michalov je 
chloubou města. Na městskou policii apeluji neustále, ať tam zvýší dozor, protože volně pobíhající psi 
a jízda na kole, tam jsou běžně vidění. Beru si to k srdci a věřím, že letošní rok bude o něco lepší.

Ing. Dostal:
 Mě neuspokojila odpověď pana Puchalského na moji otázku z minulého zastupitelstva ohledně 

nabytí studie o nakládání s odpadem Olomouckého kraje v případě souhlasu či nesouhlasu 
jeho majitele. Odpověděl podle toho, jak odpovídají právníci, že podle zákona o obcích, já 
nemám právo položit otázku zastupiteli. Nevím, jestli takto je možné, abych já neměl právo, 
ale zastupitel nemá povinnost odpovídat podle tohoto sdělení, které jsme si určitě všichni 
přečetli. Nicméně, já jsem nedal a podíval jsem se, co říká etický kodex zastupitele, který je 
schválen od roku 2004 a v článku 2, bod IX je napsáno, že „zastupitel žádá od ostatních členů 
zastupitelstva dostatečné informace důležité pro jeho rozhodnutí ve věci. Sám poskytuje 
ostatním členům zastupitelstva informace pro ně rozhodné, pro utvoření vlastního názoru.“ Já 
bych poprosil pana Puchalského, aby do 30-ti dnů mi písemně sdělil tyto informace, abych si 
mohl utvořit vlastní názor na tuto věc.

Mgr. Puchalský:
Tak samozřejmě panu Dostalovi odpovím ihned. Etický kodex je nevynutitelní, a to co jste citoval, 
můžete citovat ještě jednou. Ten jasně říká, že informace pro rozhodování. Vy jste veškeré informace 
pro rozhodování měl, a to že na našich stránkách visela příslušná studie, vás nijak neomezovalo, 
naopak, vy jste si tu studii mohl ihned přečíst. Tak jste měl zrovna takové informace, jako já. Takže 
etický kodex je v tomto případě naprosto irelevantní a prosím, hlavně se držte zákona o obcích. Já, tak 
jako vy vůči mně, já vůči vám nejsem povinen poskytovat žádné informace. To si laskavě uvědomte.

 Dostal jsem kopii odpovědi pana hejtmana Rozbořila na dopis pana primátora Lajtocha ve věci 
Kozlovic.  Ten obsah mě trošičku zarazil. Musím konstatovat, že činnost magistrátního úřadu 
v této věci, jak naznačuje i sám hejtman, byla nedostatečná.  Byla nedbalá, možná i neznalá. 
Proto mě zajímá, jak na tu odpověď bude pan primátor reagovat, případně jak bude 
organizovat další činnost, aby občané Kozlovic byli konečně ve všech směrech uspokojeni. A 
to jak z hlediska dopravní situace, tak z hlediska kanalizace. Já v této souvislosti to ukončím 
velmi jednoduše a prostě. Nechápu, proč si nemůžeme půjčit od Tepla Přerov i na kanalizaci 
Kozlovice.

Ing. Lajtoch:
Já bych začal hned tím prvním dotazem, protože jsme dnes schválili pro VAK dotaci 20 mil. Kč. 
Předpokládáme, že kanalizace se bude dělat, to ještě nevíme, ale já věřím, že všechny podklady jsme 
předložili, a že máme obrovskou šanci získat finanční prostředky i na realizaci kanalizace 
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v Kozlovicích. Náklady byly kalkulovány v rozpočtu 90 mil. Kč a my za 20 mil. Kč jsme schopni 
udělat jak Kozlovice, tak i Dluhonice. 
Pokud se týká dopisu od hejtmana pana Rozbořila – mě ten dopis vůbec neuspokojil. Mám pocit, že jej 
vytvářeli úředníci, kteří nechtějí být nápomocni. Pan hejtman tam odpovídal, jako by to byla vina 
města Přerova. Já upozorňuji, že my jsme do toho záměrně vložili 350 tis.Kč, abychom připravili to 
území tak, aby v Kozlovicích a na Dvořákové ulici nejezdila auta nad 7,5 t. Je pravda, že na jednání,
které proběhlo, nebyl žádný uvolněný zastupitel, že tam byli jen úředníci, kteří se dohodli, že to je 
blbost a odpískali to. Já jsem nachystal nový dopis, kde chci požádat hejtmana, ať to svolá. Dneska 
jsme se domluvili na poradě s náměstky, že my mu navrhneme termín, abychom se sešli za 
přítomnosti úředníků Olomouckého kraje, starostů dotčených obcí, abychom dořešili tu situaci, kterou 
jsme projekčně připravili a jenom díky nepochopení a nevůli krajských úředníků se to táhne přes rok    
a stále není tato záležitost uzavřena. Tento týden půjde dopis na pana hejtmana. 
Etický kodex, článek IV – „člen zastupitelstva je připraven podávat občanům informace na otázky 
týkající se výkonu jeho funkce a plnění úkolů s tím spojeným vždy pravdivě, srozumitelně a nezamlčet 
podstatné náležitosti s výjimkou těch, které podléhají utajení podle zákona“. 

p. Zácha, DiS.:
Po zasedání posledního zastupitelstva jsem inicioval dva dopisy, jeden na Krajský úřad a jeden na 
správu silnic. Odpověď mám tady před sebou, kdokoliv se na ni může podívat. Cituji: „s hrůzou 
sledujeme, jak se zhoršil stav silnice 2/434 v průtahu obce Kozlovice přes zimní měsíce. Ihned, jak to 
počasí dovolí, znovu opravíme vozovku formou lokálních výsprav. V jarních měsících zadáme 
diagnostiku silnice a po dohodě s Olomouckým krajem připravíme rekonstrukci silnice. Jsme si 
vědomi, a situace to dokazuje, že lokální výspravy nezabezpečí bezproblémový silniční provoz.“ Budu 
urgovat schůzku. Všichni víme, jak vozovka v Kozlovicích vypadá, budu vyžadovat její opravu. 

Mgr. Grambličková:
 Měli bychom si ustanovit, tak jako je v Parlamentu, kde nejsou technické poznámky, ale 

faktické poznámky. Každý by mohl mít 1 minutu na to, aby se vyjádřil k předcházejícímu 
řečníkovi. Zvažte tuto změnu jednacího řádu.

Ing. Dostal:
Čekal jsem, že pan Puchalský se napřímí a čestně odpoví. Bohužel, asi odpověď je složitá a není 
jednoduchá. Já se budu muset obrátit na jiná místa a tam se zeptat, jak to bylo.

Ing. Pospíšilová:
Reaguji na pana Dostala a slova pana primátora. Já jsem hrozně ráda, že připomínáte ten etický kodex 
a právě to, že mám právo se ptát jiného zastupitele na jeho názor. Není tak dávno, kdy jsem oslovila 
paní Dobyškovou, Hudečkovou a pana Dvorského a chtěla jsem znát jejich názor k vyhlášce o 
loterijních automatech. Tehdy se Mgr. Dvorský hrozně vytočil, že není žádný študák, abych ho 
vyvolávala z lavice. Jsem ráda, když si tady vyříkáme, že když se někoho zeptám, tak mi odpoví 
v rámci možností. 

Ing. Lajtoch:
Pokud si pamatuji, pan Dostal chtěl písemnou odpověď, Klidně jste mohla požádat pana Dvorského.

Mgr. Netopilová:
 Chci se zastavit u tématu Libosad. Nějakou dobu jsem si korespondovala s panem Záchou, 

s panem Julišem. Já bych s Libosadem souhlasila, kdyby byl na jiném místě, kdyby do něj 
město nevkládalo finanční prostředky, když je v situaci, v jaké je. Domnívám, se, že dětem lze 
přispět na pomoc přímo, bez dalších přídavných akcí. Myslím si, že nejenom já, ale i spousta 
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dalších lidí byla velmi překvapena ceníkem stromů, který jsme obdrželi zhruba před měsícem. 
Domnívám se, že stejně jako já, i další lidé se dlouhou dobu domnívali, že 25.4.2013 si budou 
moci zajít nad rokli a vysadit si strom a třeba dát pár korun na bohulibé účely. Je to úplně 
jinak, já jsem opravdu velmi překvapená i tím, že jsem se dověděla postupně, že tam mají být 
vysázeny stromy, které tam vůbec nepatří, jsou plevelné, jsou cizí pro tu lokalitu. Zajímavé 
také je, že tam nějaké stromky už jsou, byly tam vysázeny v rámci náhradní výsadby a už jsou 
zaschlé. Zarazilo mě to, že celý projekt Libosad je rozfázován na dvě části, kdy ta první, ty 
drahé stromy pro vyvolené, protože vyžádala jsem si seznam sponzorů a na rozdíl od pána 
z nadace Malý Noe, tak já jsem tam viděla hlavně firmy, jako sponzory. Potom teprve, možná, 
by měla následovat další etapa, a tam už by mohli přijít ti obyčejní, řadoví občané, kteří 
v souvislosti s nějakým výročím, narozením dítěte, by si tam vysadili strom. Ta slavnostní 
akce má být ve čtvrtek 25. dubna v 13.00 hodin. Podle mě radnice, by měla dělat všechno pro 
to, aby dávala nějakým způsobem občany dohromady, nabídla jim nějakou akci, které se 
mohou účastnit ať finančně, osobně atd. Podle mě to není ani cenou těch stromů, ani časem. 
Kdo se tam zúčastní z obyčejných lidí? Přijdou tam povinně některé školy a papaláši. 

Ing. Lajtoch:
My jsme se o té výsadbě bavili. Město Přerov má povinnost provádět výsadbu a ta je směřována právě 
do toho Libosadu. Nechci to dále komentovat. Je to urážka té aktivity. Pokud se úředníci scházeli 
s nadací, tak řešili problém. Je na to zpracován odborný projekt. Vy se snažíte tuto věc negovat. Na 
čase se dohodla nadace s magistrátními úředníky. Vzpomněl jsem si na pana Puchalského, který mi 
několikrát o Knejzlíkových sadech hovořil a byl jsem rád, že se té myšlenky úředníci chopili a 
rozvíjejí  ji. Mě to mrzí, že takto paní Netopilová, shazujete tuto pěknou akci.

RNDr. Pavel Juliš:
Budu reagovat, doufám, že tam někdo z papalášů přijde. Ta akce si to skutečně zaslouží. Věnovali 
jsme se tomu dostatečně. Není to jen tak něčí nápad a jsem přesvědčen, že mnozí v tom smysl našli, 
minimálně ti, kteří si přečetli ten materiál první, který šel do rady a kdy jsme v něm uvedli smysl té 
akce a zároveň tam zdůvodňovali, proč právě tato lokalita je vhodná. Důvodů je celá řada a paní 
Netopilová samozřejmě podklad dostala. Nemusí se ztotožňovat s těmi důvody, které jsme tam uvedli, 
ale já si za všemi stojím. I s tím, že se tam dostanou některé stromy, které jsou geograficky nepůvodní. 
Není tam jediný plevelný strom. Tam už dochází k mísení těch různých reakcí, které samozřejmě 
směřují ze stejné strany, akorát třeba ne konkrétně od paní Netopilové, kdy jejich skuteční odborníci 
nazvali Libosad škumpovo-sakurovým parkem. Ano, škumpa je plevelný strom, který tam město za 
drahé peníze občas mýtí, ale ty stromy, které se tam vysazují naopak, proti kterým je ta averze, jsou 
kultivary, které neplodí a nemohou zaplevelovat. Ta výsadba má vytvořit jakousi dominantu na 
vrcholu toho kopce.  Má upoutat pozornost, pokud možno po celý rok. Proto tam byly zvoleny tyto 
stromy, které jsou na původních třešních naroubovány. Ten roub na nich je kultivar, který tam není 
přirozený. Hodně se o tom mluvilo, že ničíme krajinu tímto Libosadem, že ohrožujeme přírodní 
kvalitu tohoto území. Ano, krajina by měla být protkána systémem ekologické stability. To, že zákon 
požaduje povolení šíření geograficky nepůvodních druhů je to, abychom tam nezavlekli takové druhy, 
které by konkurenčně vytlačovaly původní druhy, abychom tam nezavlekli živočichy, kteří budou 
konkurovat původním živočichům, abychom tam nezavlekli nemoci atd. Tyto druhy rozhodně sebou 
toto riziko nenesou. Autorizovaná projektantka, která navrhovala výsadbu, je autorkou několika
územních systémů ekologické stability, které jsou součástí schválených územních plánů. Byla řeč         
o tom, že město to stojí prostředky. Ano, při této kvalitě odpovídá tomu i cena. V té ceně je i údržba 
po dobu 5-ti let.Vysadit toto množství stromů by město stejně muselo, protože je to v rámci 
kompenzace ekologické újmy za pokácené dřeviny.

Mgr. Puchalský:
Krátce, já bych nerad směšoval záměr pana Knejzlíka se záměrem Libosadu. To jsou dvě naprosto 
rozdílné kultury a dva rozdílné přístupy ke krajině. To je nesrovnatelné. Tím bychom se do určité míry 
provokovat neměli. Když už nejsme schopni tam obnovit ten sad, který byl směřován k produkci a pan 
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Knejzlík tam měl veliký záměr, že tam bude konzervárna a jiná produkce z hlediska potravin                
a zpracování ovoce, tak bychom přece jenom na tu lokalitu měli navázat v tomto duchu. Já si nejsem 
jist, jestli to je ten duch toho Libosadu jednoznačně. Vůbec o tom nechci polemizovat. Pro mě je 
vždycky a bude dominanta toho kopce ten Knejzlíkův památník. Ať někdo chce nebo nechce. Protože 
já jsem tam s dědečkem a babičkou vysadil nejednu trnku a višni nebo třešni. Proto jsem i já celým 
svým přístupem nechci říct rozladěn, ale působí na mě rozpačitě. Ta kontinuita tam není.
K panu Dostalovi poznámka – já myslím, že není korektní, aby se stával vyšetřovatelem a policajtem 
informací, které získal na našem webu.  Vždyť my jsme se k němu zachovali naprosto otevřeně. On si 
pro ty informace mohl dostoupit dřív, než je dostal z oficiálních míst, jak si myslí. Já se vždycky, pane 
primátore, chovám k občanům opravdu vstřícně, slušně a poskytuji jim mnohdy více informací než 
magistrátní úředníci nebo magistrát jako takový. Ta poznámka, na moji adresu, z etického kodexu 
naprosto nesedí. 

Ing. Lajtoch:
Já jsem citoval etický kodex, já jsem neřekl, že sedí na vás. 
Já jsem to myslel úplně v dobrém, protože o Knejzlíkově sadu jsem slyšel od vás velice zajímavé 
informace a když pan Juliš přišel a řekl, navažme na Knejzlíkův sad, já jsem do toho nevstupoval. 
Všechno to zpracovali naši úředníci a myslím si velmi dobře.

RNDr. Pavel Juliš:
Ani Knejzlík nepočítal s tím, že tam bude jenom ovocný sad. Hovořil i dokonce o tom Libosadu.  O 
sázení stromů pro potěchu. Dneska nikdo, a město určitě ne, nebude zakládat sad. Ekonomicky ho 
nebude provozovat. Existuje tam celá řada různých funkcí a využití sdružení a aktivit a nám šlo o to, 
to spojit a nastartovat to tímto. Na to bude navazovat, pokud bude chuť a zájem, výsadba ovocných 
stromů při různých individuálních příležitostech. Já jsem neměl takové zadání. My jsme navrhli 
lokalitu, kde by bylo možné realizovat výsadbu v rámci projektu Malý Noe. My jsme v tom viděli 
řešení celého kopce a viděli jsme tu tradici Knejzlíkových sadů někdy v roce 2006, kdy se otvírala 
naučná vlastivědná stezka, kdy zmiňujeme tradici, která byla zapadlá a opravdu se mi nelíbí,               
že zneužíváš toho, že jsi starý předmošťák, to vypadá velice důvěryhodně, že jenom ty víš, jak by ten 
kopec měl vypadat, co tím ten Knejzlík myslel. Ta doba se mění a my jsme rozhodně chtěli na tu 
tradici navázat a připomenout ji, ne vrátit tam sad, který ani za Knejzlíka nebyl všude, kde on to chtěl, 
a teď už by ho nikdo neprovozoval. 

Mgr. Schenk:
S ohledem na tu tradici, proti té myšlence nic až tak nemám. Možná místo jedné lípy, dubu, 
japonského stromečku, možná lepší by bylo mít sto třešní nebo trneček. Jak by byly šťastné rodiny.

Mgr. Netopilová:
 Mám otázku. Město dává v první etapě zhruba 500 tis.Kč ze svého. Bude dálnice, zřejmě. Jak 

má město promyšleno potom návštěvnost toho parku, sadu. Podle mě to bude jak skutečná tak 
symbolická hranice, překážka pro obyvatele města, aby tam chodili. Kudy se tam bude chodit?

p. Zácha, DiS.:
Částka, která tam bude proinvestovaná, je bez DPH 440 tis.Kč. Je to rozděleno na dvě částky, první je 
příprava území, dodavatel byl vybrán na základě výběrového řízení. Druhá část je samotná výsadba      
a následná údržba po dobu 5-ti let. 
Jak bude zajištěn přístup – pořád povede cesta do místní části. To je jako dotaz, jak se dostanou lidé na 
závody na rokli. 
Odbor majetku v současné době má žádost, pod kterou se podepsalo i občanské sdružení, které v té 
lokalitě působí, a to je žádost o zřízení vinice. Předpokládám, že brzy budeme projednávat záměr na 
tomto svahu zřídit vinici. Ze strany občanského sdružení má tato myšlenka podporu, ten svah se jeví 
jako vhodný. Muselo by dojít ke změně územního plánu nebo částečného přemístění. Nemůžeme to 
v žádném případě oplotit. 



81

Pan Vyhlídka občan Přerova:
Paní Netopilová mi to vzala z úst. Právě jsem o tom chtěl hovořit. Jak se postaví dálnice, tak jsem 
přesvědčen, že z normálních lidí se tam nikdo nedostane. Taky kvůli té vzdálenosti, protože z Přerova 
je to cca 4 km. Přitom ve městě máme úžasné prostředí, co se týká zeleně, kam můžou chodit lidé 
každý den, kde by bylo dobré přidat pár stromů. To se týká té rybářské aleje, ta je přímo úžasná. Je 
natolik využívaná lidmi, sportovci, cyklisty. Co se týká výsadby dřevin v bývalém Knejzlíkově sadu, 
já bych byl na rozdíl od pana Juliše pro plodonosné dřeviny, protože pro ptactvo a další živé tvory je 
to nejlepší. 

 Začala migrace obojživelníků, čehož jste si někteří mohli všimnout a kolem Ornisu, cesta 
vedoucí k parkovišti už je poseta mrtvými žábami, a není to tak, jak někdo to snižuje, jedna 
žabička a my budeme dělat problémy. Bylo by dobré tam dát nějaké značky a po určitou dobu 
omezit provoz motorových vozidel. Už to začalo. Několik jich přenášel pan Polčák. Aspoň 
částečně projevit nějaký cit pro životní prostředí a něco s tím udělal. 

RNDr. Pavel Juliš:
Co se týče žab, už třetím rokem platíme a z větší části dostáváme dotační prostředky na právě pana 
Polčáka, který pro nás svědomitě přenáší žáby. Těch přejetých žab bude spousta. Už mě upozorňovala 
paní Grambličková. Tam je asfaltová cesta, kterou ty žáby přecházejí, tam jde o to, aby se dostatečné 
množství žab přeneslo uměle, aby se mohly rozmnožit v laguně a potom se rozprchnout. Zatím ty dva 
roky se nám to daří, protože každý rok znovu se stěhují zpátky. Bylo objednáno a paní Grambličková 
říká, že je již hotovo, že se sníží výška těch obrubníků, kde zůstávaly uvězněny. Nevím v tuto chvíli, 
co by se mohlo dělat více. Měli jsme v minulých letech značky, které upozorňovaly řidiče. Těm 
řidičům, když už tam jedou, je to celkem jedno.
Rybářská alej - nevím pane Vyhlídko, kolikrát budete muset slyšet, že není v této chvíli možné do 
rybářské aleje sázet stromy, že to není ani majetek města, že je to vodní dílo, že je to ochranná hráz 
protipovodňová. Máme zpracované podklady pro to, abychom mohli začít jednat o možné výjimce, 
případně změně vodního zákona, který by toto umožnil. Máme nachystané podklady a už 
zpracováváme grafický návrh pro tabule, které jsme slíbili k rybářské aleji. Vadí mi, že neustále 
slyšíme totéž.

773/17/12/2013 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy     
a připomínkami vznesenými na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 17.6.2013

Při hlasování bylo pro 28, 1 nehlasoval.
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13.  ZÁVĚR  ZASEDÁNÍ

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 15. dubna 2013 
v 19.30 hodin.

V Přerově dne 22. dubna 2013

    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                       Ing. Jaroslav Čermák
primátor města Přerova                                                                             člen Rady města Přerova

            Ing. arch. Vladimír Petroš
        člen Zastupitelstva města Přerova


