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Z Á P I S

z 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 17. června 2013

P O Ř A D:

1. Zahájení

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

3. Majetkoprávní záležitosti

4. Finanční záležitosti

5. Rozvojové záležitosti

6. Veřejné zakázky

7. Školské záležitosti

8. Sociální záležitosti

9. Různé

10. Náměty, dotazy a připomínky

11. Závěr zasedání
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Přítomni:

A. Předsedající:

Ing. Jiří Lajtoch - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni: - Mgr. Monika Frídlová, MBA
- Mgr. Elena Grambličková
- Ing. Ivan Machát

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

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

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

Na zasedání se dostavili později: Mgr. Zdeněk Schenk, Ing.Richard Šlechta

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

Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města byli navržení:  
Mgr. Josef Kulíšek a MVDr. Jiří Skyva

Hlasování o ověřovatelích: 28  pro, 1 se zdržel,1nehlasoval, 2 nepřítomni

Písemné pozvání na dnešní 18. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 
bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 27. května 2013, 
pod evidenčním číslem 342/2013. Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením      
§ 91 a § 93 zákona o obcích.

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

Mgr. Netopilová
- navrhuji spojit projednávání materiálů 18/5.1 – Dopravní priority s materiálem 18/5.2, který se 

týká železničních zastávek v Předmostí a Dluhonicích a cyklopodjezdu v Předmostí

Hlasování o návrhu Mgr. Netopilové: 8 pro, 15 se zdrželo, 7 nehlasovalo, 2 nepřítomni

Hlasování o předloženém programu: 29 pro, 1 se zdržel, 2 nepřítomni
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774/18/1/2013 Zahájení, schválení programu 18. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 17. června 2013,

2. schvaluje Mgr. Josefa Kulíška a MVDr. Jiřího Skyvu za ověřovatele 18. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

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

Nyní přistoupíme k vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky základních škol a ZUŠ na území města 
Přerova

„Pomaluj si svůj kontejner“

Informace o soutěži:
 soutěž vyhlásilo statutární město Přerov, Technické sužby města Přerova, s. r. o.,
 mediálním partnerem byly Přerovský a hranický deník, Televize Přerov,  s. r. o.,
 žáci měli za úkol pomalovat kontejnery na rostlinný odpad obrázky s přírodní tematikou,
 soutěž byla určena žákům 7. - 9. ročníků ZŠ a ZUŠ,
 každá škola měla k dispozici 2 kontejnery, přičemž soutěžní tým pro pomalování 1 ks 

kontejneru mohl mít max. 6 členů - žáků školy,
 výmalba kontejnerů probíhala v době od 2. do 31. 5. 2013 v areálu TSMPr,
 účastnilo se 8 základních škol zřízených městem Přerovem a základní umělecká škola,
 výběrová komise vybrala tyto nejzdařilejší kontejnery: ZŠ U tenisu - 1 kontejner (cena za 

město Přerov), ZUŠ Bedřicha Kozánka - 1 kontejner (cena za společnost TSMPr), ZŠ a MŠ 
Pod skalkou - vítěz hlasování veřejnosti (oba kontejnery - cena od Přerovského a hranického 
deníku),

Jména vítězů:

Základní škola Přerov, U tenisu 4
Lucie Hubková
Tereza Pírková
Tomáš Blaťák
Jan Zbořil
Michal Troníček

pedagog: Mgr. Denisa Mikulíková

Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov
Lucie Charuzová
Sára Trojková
Eva Zdražilová 

pedagog: Mgr. Lenka Březinová

Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11
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Barbora Pospíšilová
Nina Coufalíková
Vojtěch Trlida
Kristýna Černošková
Lucie Vajdová
Barbora Onderková
Nikola Obyvatelová
Martina Gáborová
Dominika Crhová
Ly Haly

pedagog: Mgr. Šárka Kučerová

Ještě než přistoupíme k projednávání materiálů dovolte, abych popřál k životnímu jubileu:

 paní Mgr. Heleně Netopilové 
 panu RSDr. Josefu Neklovi 
 panu Ing.arch.Vladimíru Petrošovi 
 panu náměstkovi Michalu Záchovi, DiS. 

Nyní již přistoupíme k projednávání jednotlivých materiálů podle schváleného programu  a  předávám 
slovo Mgr. Kulíškovi.

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 
INFORMACE Z KOMISÍ

775/18/2/2013 Zpráva z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zápis o provedené kontrole plnění 
usnesení RM č. 2046/52/8/2012, usnesení RM č. 1110/25/6/2011 a usnesení RM č. 2147/54/6/2013, 
která upravují podmínky nájmů nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p.2883 (Přerov I 
- Město, U Bečvy 2).

Diskuse:
Mgr. Puchalský
- jsem stanoviskem p. Lagy konsternován – mírně zatím, 
- to, co zjistili při provádění kontroly v nájemních poměrech v příslušné budově, kterou tady p. 

Laga uvedla lokalizoval, tak to nemůže být míněno vážně
- jestliže Rada na svém zasedání 20.11.2012 použila princip aplikace de minimis, tak chci vědět 

přesně od p. primátora jaké důvody ho vedly k tomu, že v rámci principu de minimis ve vztahu 
k příslušným rozhodnutím Evropské komise, především při použití článku 87,88 bylo odpuštěno  
kabelové televizi, tedy v podstatě kabelové televizi darováno 102 428 Kč, když jsem se trošičku 
tou věcí a hlouběji zabýval, odhlížím od faktu, že během 4 let kabelová televize přesně řečeno 
Televize Přerov s.r.o. dostane od města Přerova nekontrolovaně něco přes 2 miliony za rok, to 
je přes 8 milionů za 4 roky, teď ještě další dar, 102 tisíce

- když se podívám na výsledky hospodaření za rok 2001, tak jsou to výsledky samozřejmě velmi 
pozitivní, hospodaření končí v přebytcích, tržby jsou nějakých 4,5 milionu, průměrná mzda je 
vysoce nad průměr atd., mohl bych to analyzovat

- samozřejmě s tímto se nemohu ztotožnit, to je pro mě téměř nepřijatelné



5

- takže se ptám, jak je možné, že znerovnoprávňujeme všechny ostatní živnostníky a podnikatele 
na území města Přerova ve prospěch kabelové televize, jejíž činnost samozřejmě, za určitých 
okolností, je pro město Přerov nepochybně nepostradatelná, z určitého hlediska monopolní a tím 
se chci zeptat p. primátora, jestli si částečně zaplatil i svůj vizuál v kabelové televizi tím 
odpuštěním 102 428 Kč

p. Laga
- jsem rád, že kolega Mgr.Puchalský takto vystoupil, ale my jsme kontrolovali usnesení a 

usnesení jsou naprosto v pořádku a to, co tady říká, tak mám připraveno do Náměty,
připomínky, který by byly v závěru tohoto zasedání, kde bych toto všechno ventiloval na pana 
primátora, aby nám to zdůvodnil, protože to bysme mohli přijít ještě dál, kdyby někdo 
náhodou udělal, zařídil 3 kanceláře, tak bysme mu mohli dát nájem v městě třeba jenom za 
polovici, já souhlasím s p.Puchalským, ale to nepatří k tomuto bodu jednání

Ing. Pospíšilová
- já bych chtěla reagovat na p. Lagu, protože si myslím, že ta navržená opatření jsou tady žádná, 

tak jak my můžeme vědět, že se s tímto materiálem v podstatě neztotožňuje a chtěl něco 
navrhnout 

- já si myslím, že tady to opatření prostě chybí

Mgr. Kulíšek
- zopakuji to, co řekl p.Laga, že to patří do Různého nebo do té části Informace z Rady města, 

ale pokud ten dotaz byl vznesen teď, tak navrhuji písemnou odpověď v zákonné lhůtě na takto 
vznesený dotaz

primátor Ing. Lajtoch
- pokud nebude Mgr. Vojtášek moci reagovat přímo tady ústně, takže bude samozřejmě 

písemně odpovězeno
- vím, že to projednávala Rada, nájemné bylo projednáváno v návaznosti na minulého uživatele 

KTV a obsazenosti těchto půdních nebytových prostor
- co se týká de minimis, tak určitě bylo vše projednáno, p. Vojtášek tento materiál zpracovával, 

takže pokud by chtěl reagovat hned nebo samozřejmě odpovíme písemně

p. Laga
- já musím reagovat na p. Pospíšilovou, protože co tady říká už měla říkat dávno, když se 

projednávala přijatá usnesení a to usnesení, které bylo přijato pod č. 2147/54/6/2013, tak už 
tady proběhlo v tomto zastupitelstvu a bohužel nikdo na to nereagoval až Kontrolní výbor, 
takže já to říkám otevřeně

- my jsme skutečně se šli podívat, proč tam bylo toto udělaný

Mgr. Vojtášek
- obecně jsem schopen reagovat maximálně na to, že samozřejmě to usnesení bylo v pořádku, 

ale samozřejmě ty důvody vám z hlavy neřeknu, dám to do té písemné žádosti, toto já neznám

Mgr.Kulíšek
- takže bude písemně odpovězeno

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

776/18/2/2013 Zrušení usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne  4. 2. 2013          
č. 701/16/7/2013 a návrh nového řešení školství v Předmostí.

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

1. zrušit v plném rozsahu usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 4. 2. 2013                        
č. 701/16/7/2013,

2. schválit rozhodnutí neslučovat příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, 
Pod skalkou 11 s příspěvkovou organizací Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola, 
Přerov – Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, 
Hranická 14,

3. trvat na zachování samostatných subjektů školských právnických osob Základní škola a 
Mateřská škola Přerov- Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem Přerov, Přerov II 
– Předmostí, Pod skalkou 11 s příspěvkovou organizací Základní škola J.A.Komenského a 
Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II –
Předmostí, Hranická 14,

4. schválit rozšíření správy budovy ZŠ J. A. Komenského na ul. Sportovní 1, pavilon UV12 Z-O, 
do správy ZŠ Pod skalkou o 1. nadpodlaží ke stávající správě 2. a 3. nadpodlaží, kde je v 
současné době 2. stupeň ZŠ Pod skalkou. Do správy ZŠ Pod skalkou dále svěřuje jednu ze 
dvou tělocvičen v pavilonu TD 2,

5. doporučit zrušit odvolání Mgr. Marie Sedláčkové z funkce ředitelky a potvrdit ji ve funkci na 
další 3 roky .

Diskuse:
Občanka – p. Kretková
- tento návrh byl již prezentován na námi svolaném kulatém stolu, mnozí z vás se z různých 

důvodů omluvili, proto ho budu přednášet znovu
- jedná se o návrh zrušení usnesení neslučovat příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Předmostí Pod 

Skalkou a ZŠ J.A.Komenského taktéž v Předmostí
- trváme na zachování samostatných právnických školských osob, dále s tím spojené úkony, 

které s tím následovaly tzn. požadujeme zrušení odvolání stávající paní ředitelky z funkce a 
navrhujeme rozšíření správy budovy na ul. Sportovní, je to pavilón, který v současné době 
užíváme dvě nadpodlaží pro náš druhý stupeň a požadujeme rozšíření o celou tuto budovu plus 
jednu ze dvou tělocvičen, která je v jiném pavilónu samozřejmě

- tím, že na budovu druhého stupně, kterou teď v současné době užíváme do přízemního podlaží 
přesuneme 2 třídy – čtvrtou a pátou z budovy Pod Skalkou a samozřejmě jednu družinu, tak 
uvolníme prostory na Pod Skalkou v naší základní škole, kde se umístí další oddělení mateřské 
školky a bude to řešení pro nedostatečné počty míst, teď v současné době v mateřských 
školách, může se ta třída využít jako tzv. nultý roční, kdy je to takový plynulý přechod  mezi 
školkou a školou a do další uvolněné třídy dojde ke zřízení stálého mateřského centra, je to 
mezičlánek jeslí a mateřské školy, který pomůže řešit problémy s umístěním mladších dětí, 
neboť byl zaznamenán větší zájem o umístění dětí do dvou let věku jako reakci na možnost 
výběru délky čerpání rodičovské dovolené, s tím, že naplněnost třídy je maximálně 15 dětí, 
provoz 8.00 – 12.30 hodin, je to bez zajištění stravy, ale s poplatkem rodičů, čerpali jsme ze 
zdroje Ministerstva práce a sociálních věcí

- dále tím, že vlastně zůstanou dva subjekty ZŠ Hranická a ZŠ Pod Skalkou – na základě toho, 
že Reálný předpoklad vzrůstající poptávky po škole s inkluzívním založením, tj. školy, kde 
jsou vytvářeny diferencované podmínky dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (např 
ADD, ADHD, poruchou autistického spektra, ….trvale stoupající výskyt těchto diagnóz v 
populaci) i dětem bez těchto potřeb tak, že všechny – ač se svými schopnostmi mohou značně 
lišit – získávají prostředí, které je optimálně rozvíjí. Ve společné, výkonově heterogenní 
sociální skupině pracují tedy v běžné třídě děti se zdravotním postižením, zdravotním a 
sociálním znevýhodněním i děti výjimečně nadané
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- dále, prosím, chci upozornit na rozpory materiálu magistrátu, pro jednání ZM ze 4.2.2013: ZŠ 
J. A. Komenského uvedla na pravou míru počty integrovaných dětí, a to na 3 děti. Původně 
uváděný počet 25 žáků byl opraven panem ředitelem Peškou na schůzi 11.3. 2013  s 
odůvodněním, že v původním počtu byli započítáni i žáci, kteří navštívili PPP, ale nebylo jim 
vydáno doporučení integrace,

- ke dni 25. 3. 2013 byl přijat na ZŠ a MŠ Pod skalkou jeden z integrovaných žáků ze ZŠ J. A. 
Komenského. ZŠ a MŠ Pod skalkou má k dnešnímu dni evidovaných  19   žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami integrovaných v běžné třídě 

- vážným nedostatkem podkladů je i chybějící kalkulace nákladů a úspor, nikdo nám toto 
nevysvětlil a ani nám nikdo toto nepředložil

- dále chci upozornit na vůli občanů, kdy pod peticí je podepsaných 447 podpisů občanů a tento 
návrh, který jsme zpracovali, podpořilo 823 občanů a dále mám tady v ruce 149

- takže zvažte, jestli opravdu je nutné na tomto rozhodnutí trvat nebo opravdu pozměníte názor 
a vyjdete vstříc občanům a potřebám dětí, které tady jsou mezi námi a kterých se musíme 
opravdu zabývat

Mgr. Netopilová
- především chci nejprve poděkovat panu primátorovi, že se de facto jako předkladatel materiálu 

postavil proti návrhu svého náměstka pana Hluzína na zrušení školy mateřídouška
- já jsem si dovolila shrnout takové podle mě docela důležité detaily z toho, jak jednání na 

mateřídoušce se vyvíjelo
- 1. evidentně tady chyběla dlouhodobá otevřená seriózní debata se školou mateřídouška, 

s rodiči, s žáky, s učiteli a hledání různých řešení, tady se přišlo s direktivou, tady se nikdo 
nebavil s veřejností, i když nejde o fúzi nějakých dvou průmyslových firem, ale jde o školu

- 2. materiál, který zastupitelé dostali v zimě, tak by podle mě, ale myslím, že si to postupně 
museli uvědomit všichni, neúplný, zavádějící a zastupitelé vlastně byli uvedeni v omyl, 
nejenom co se týče faktických věcí např. počty žáků nebo naplněnost obou předmostských 
škol, ale také co se týče třeba informovanosti o postoji rodičů, školských pracovníků atd., my 
jsme prostě nebyli informováni o tom, jak ta situace vypadá, my jsme byli jenom seznámeni 
s tím, ten materiál je, že všechno hladce běží, že všechno je v pořádku –není

- Rodiče sami vyvolali jednání s radnicí a ta se na jejich popud konala v duchu jakoby 
demokratické diskuse s otevřeným řešením, připomenu jenom jednání ve Smetanové ulici, 
tuším, že 11.3. a potom ještě na konci března kulatý stůl v klubu Teplo

- nikdo z radních ani z úředníků z odd. školství neměl tehdy odvahu sdělit účastníkům těchto 
jednání, že už 5.3. požádala radnice o výmaz školy mateřídouška z rejstříku škol a že už 
vyhlásila konkurz na ředitele, chceme copak podvádět své vlastní občany? Chceme podvádět 
občany, kterým máme sloužit?

- dále by mě velmi zajímalo, jak to myslí radnice s otevřeným a rovným přístupem 
k nejrůznějším věcem – já se teď dotknu složení konkurzní komise, když jsem si pročítala 
složení konkurzních komisí na několik základních škol v Přerově, zarazila mě jedna věci, je 
jasné, že ze zákona, má zřizovatel své lidi v této komisi, ale čekala bych, že radnice sama, 
natož potom ti konkrétní lidé, v tomto případě to byl p. Dostal, že uznají, že není vhodné, aby 
za školskou radu, která tam má mít také svého člověka, tam byl opět představitel radnice, 
dokonce z vedení radnice – to přece nemyslíte vážně, to je nějaká otevřenost? To je rovný 
přístup? A pokud by p. Dostal tady řekl, že si ho školská rada zvolila, potom měl on sám 
odejít a nejít do této komise, není to v pořádku, neříkám to tady jenom já, pokud kdybyste se 
začetli do různých materiálů, týkajících se školství, tam je to všude jmenováno jako docela 
velká překážka, jakési potřebné otevřenosti a férovosti

- radnice – konkrétně p. Hluzín – odmítli kompromisní, velmi vstřícné a rozumné řešení situace 
vůbec ne konfrontační, vůbec ne silové řešení na to, jak řešit situaci dvou škol v Předmostí, 
z nichž jedna vlastně doplácí na tu druhou

- ještě několik paradoxů – p. Hluzín, pamatuji se na ZM v únoru na následná jednání ,mluvil o 
existenčních důvodech rušení škol, mluvil také o ekonomických, potom ty ekonomické jaksi 
zasunul do pozadí, mluvil pak jen o těch existenčních, ale třeba paní zastupitelka Hudečková 
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mluvila jenom o ekonomických důvodech, paní Václavíčková mluvila také v rozhovoru pro 
Přerovský deník jenom o ekonomických důvodech

- radnice nám dala informace v tom smyslu, že ŠVP může být na škole, vzdělávací program, 
jenom jeden, není to pravda, může jich být klidně víc, záleží na řediteli

- integrace žáků – dostali jsme informaci, že každá škola integruje žáky se zdravotním 
postižením, ale skutečnost je přece úplně jiná, jenom s tím lehounkým postižením se integruje 
v pohodě

- další paradox – direktivnost versus absence komunikace s veřejností, výmaz z rejstříku škol, 
zároveň jednání s rodiči jakoby se jim dávala nějaká naděje a samozřejmě konkurs na ředitele 
školy, kdy podle mých informací, paní Sedláčková například nedostala šanci mluvit o 
koncepci školy, kdežto paní nastupující ředitelce se dalo prostoru hodně, ale o tom jistě bude 
řeč

Ing. Pospíšilová
- sama za sebe řeknu, že jsem v únoru hlasovala pro sloučení těchto škol, vedlo mě k tomu 

nastíněné ekonomické hledisko, musím říct, že jsme obdrželi úplně jiné podklady, úplně jiné 
materiály, které předkládal p. Hluzín

- oceňuji rodiče a samozřejmě učitele, kteří dokázali takto zpracovat materiál ve svém volném 
čase

- chtěla bych požádat p. předkladatele Hluzína, předkladatele minulého materiálu, jak se 
k tomuto postaví a vyjádří, jaký má názor, jestli ho změnil nebo trvá na svém návrhu minulém

Mgr. Hluzín
- já samozřejmě trvám na svém původním návrhu

p. Hudečková
- jako členka Městského zastupitelstva jsem se déle setkávala  s problematikou sloučení dvou 

Základních škol v Předmostí do jedné ZŠ. Byla jsem i členkou Školské rady v obou těchto ZŠ -
nejdříve v ZŠ Hranická, poté  v  ZŠ Pod Skalkou. Odtud vím, že v obou těchto ZŠ je dobrý 
pedagogický kolektiv a že důvodem sloučení obou těchto škol do jedné ZŠ  je především nedostatek 
žáků a teprve poté důvody ekonomické-- proto jsem i já v Městském zastupitelstvu hlasovala pro 
sloučení obou ZŠ. Organizační kroky a řada konkrétních akcí spojených s nelehkou problematikou 
vlastního sloučení jsem pozorně sledovala a byla jsem ráda, že za účelem realizace sloučení je 
ustavena Pracovní skupina složená s pedagogů obou slučovaných ZŠ. Ve věci  ředitele budoucí 
sloučené ZŠ jsem akceptovala jako správné a obvyklé to, že Návrh na ředitele vzejde od Výběrové 
komise a o jmenování ředitele pak rozhodne Rada městského zastupitelstva. Byla jsem pak členkou 
této Výběrové komise, která obdržela k posouzení přihlášky na ředitele sloučené ZŠ , které adepti na 
tuto funkci tito zpracovali v rozsahu podle jasných a obvyklých požadavků,  stanovených „městem 
Přerov“-  tyto byly pro všechny účastníky stejné

- přihlášky od 5-ti  přihlášených pedagogů byly pak ve Výběrové komisi  podrobně prostudovány   a 
následně projednávány s těmito přihlášenými pedagogy -poté proběhlo formou  tajného    písemného  
hlasování jednoho každého člena Výběrové komise stanovení pořadí vhodnosti jednotlivých adeptů 
na místo ředitele. Po vyhodnocení hlasování se ukázalo, že všem členům Výběrové komise se jako 
výrazně nejlepší jevila magistra Václavíčková .Vykázala nejen velmi dobré  kvalifikační pedagogické  
předpoklady a dobrou  osobní prezentaci, ale hlavně i reálné představy jak je potřebné řešit 
problematiku fungování sloučené ZŠ , včetně řešení problematiky handicapovaných žáků (autistů,atd)

- vedení města Přerova pak jmenovalo ředitelkou sloučené ZŠ magistru Václavíčkovou 
- tím neříkám, že ostatní kandidáti na ředitele ZŠ Předmostí byli neschopní, ale ve výběrovém řízení 

musí vždy být vybrán jen jeden - ten nejlepší kandidát, k tomu dle mého plného přesvědčení také 
došlo

- zpochybňování práce Výběrové komise a snahu  petentů o revokaci rozhodnutí členů  Městského 
zastupitelstva a Rady považuji za nesprávný akt, který zcela nesprávně narušuje další samotný průběh 
slučování ZŠ v Předmostí 
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Mgr. Puchalský
- s ohledem na neuvěřitelnou nevěrohodnost čteného musím konstatovat, že když zavřu oči 

slyším Anežku Hodinovou Spurnou, jak předčítá referáty, které jí psával Zdeněk Nejedlý a já 
si to pamatuji

p. Hudečková - technická
- pane Puchalský, já bych řekla asi toto – to, že to mám napsané – ty vaše invektivy byste si 

mohl nechat

p. Hlavinka - technická
- myslím si, že tady skutečně není prostor na tyto invektivy, mrzí mě pane Puchalský, že když 

tady máte tu svoji klaku, že se předvádíte, ale je to smutné, co jste tady říkal

občanka – p. Grigárková
- v plném rozsahu se ztotožňuji s podrobně  vypracovaným návrhem občanské iniciativy 

„Rodiče pro Mateřídoušku“ , včetně doložených podkladových materiálů, s tak zodpovědným 
přístupem  měl být vypracován především návrh zřizovatele ke slučování obou škol 
v Předmostí, včetně   pravdivých  statistických, ekonomických a jiných  doložitelných důvodů
pro jejich sloučení, nestalo se tak.

- všechny kroky v tomto nešťastně vedeném procesu směřovaly k likvidaci   Mateřídoušky, aniž  
by byly brány v úvahu názory, či argumenty směřující pro zachování právě této školy.                                                         
Již  vícekrát  jsem v této souvislosti veřejně i při osobním setkání s panem náměstkem 
Hluzínem deklarovala neslučitelnost mateřídoušky,  v současnosti    ani s jednou ze základních 
škol v Přerově. Asi nechápal, nebo nechtěl slyšet,  Mateřídouška se  totiž od ostatních 
přerovských škol zásadním způsobem odlišuje.   Jednak  tím, že tady dříve nikdy nebyla a 
vznikala na základě společenské poptávky  ročník po ročníku a v návaznosti na alternativní 
mateřskou školu, především však  v rozdílnosti systému vzdělávání.  Vzdělávací systém 
Mateřídoušky  je  založen na demokratických principech, ověřených  školstvím   vyspělých 
zemí, který se  zásadně se liší od principů , přetrvávajících   v klasických školách ještě dnes. 
Co je prioritami vzdělávacího systému mateřídoušky? Partnerské vztahy mezi   učiteli  -  žáky  
-  rodiči ,   s vyloučením     autoritativních   přístupů ze strany školy. Každý žák jako  
osobnost, jemuž škola přizpůsobuje  podmínky, aby mohl rozvíjet své  individuální schopnosti  
v běžné třídě se svými vrstevníky . Nikoliv opačně, kdy se žák jako osobnost  musí přizpůsobit 
podmínkám školy .  Netradiční  způsoby  organizace vyučování , metody a formy  výuky, 
prostřednictvím nichž učitel blíže poznává schopnosti dětí a může jim přizpůsobit podmínky 
vzdělávání. Od toho se odvíjí  způsoby hodnocení žáků , kdy žák je hodnocen především za to, 
co umí a co dokáže vzhledem ke svým schopnostem zvládnout, nikoliv za  to, co neumí a co 
už v jeho silách není. Slovní hodnocení je pro děti prostředkem, který nevede k rivalitě a 
honbě za známkami. 

- přispívá k vytváření přátelských vztahů a sebedůvěry. Tím, že tento vzdělávací systém 
umožňuje  zajišťovat podmínky pro všechny děti  s jejich individuálními schopnostmi, je  
v něm možno  vzdělávat  = integrovat  i žáky s různým  zdravotním postižením. Z toho, co 
jsem uvedla  jasně vyplývá, že mateřídouška umí zajistit podmínky pro integraci zdravotně 
postižených žáků.  Není to její program,  ani zaměření.  Je běžnou základní školou, která s 
maximálním nasazením  umí zajistit důstojné vzdělávání pro všechny děti.   Toto pro
vysvětlenou.  

- nyní k otázce ,se kterou se obracím v této souvislosti na pana náměstka Hluzína. Ve svých 
podle Vás spravedlivých krocích, vedoucích ke sloučení obou škol  opakovaně uvádíte  :    
…“z každé školy  vybereme to nejlepší a vytvoříme jeden silný právní subjekt „-  rozuměj   
z Hranické školy zaměření na historii Předmostí   a  z Mateřídoušky  integraci. 
Zakomponovat  historii do vyučování nelze vidět  jako problém, to školy řeší běžně, ale jak 
jste mohl pane náměstku integraci oddělit  od základních podmínek pro její úspěšnou 
realizaci výrokem,  že vybereme   to nejlepší, nelze pochopit.
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- vzdělávací systém Mateřídoušky  je živý organismus  a nic z toho nejde oddělit.  Platí zde 
stejné zákonitosti jako u člověka. Pokud oddělíme hlavu od trupu, člověk   nepřežije, ani 
chirurgickým zásahem odborníka                                                                                                                  

občanka – p. Bitnerová
- dovolte, abych vás seznámila s vyjádřením Ligy lidských práv, která se bohužel nemohla 

dostavit z pracovních důvodů
- Liga lidských práv je nezisková organizace, která hájí práva a svobody všech lidí, v oblasti 

vzdělávání realizujeme dlouhodobý projekt „Férová škola“, který se zaměřuje na problematiku 
rovného přístupu ke vzdělání. Do českého školství se snažíme prosazovat koncept 
inkluzivního vzdělávání a to zejména prezentací a oceňování příkladů dobré praxe. Udělujeme 
certifikát „Férová škola“ těm základním školám, které se snaží o vytvoření vhodného, 
vzdělávacího prostředí pro všechny děti bez ohledu na jejich fyzické, mentální či sociální 
předpoklady školní úspěšnosti. Oceněné školy odráží přirozenost různorodou společností a 
poskytují vzdělávání i znevýhodněným, postiženým či nadaným dětem. Do této chvíle bylo 
certifikátem „Férová škola“ oceněno 23 škol. ZŠ Mateřídouška je jedna ze škol, která by se o 
certifikát mohla přihlásit a s velkou pravděpodobností by úspěšně prošla certifikačním 
procesem se ziskem certifikátu „Férová škola“. Škola je rodinného typu a uplatňuje ke 
každému žákovi individuální přístup, jde o školu otevřenou všem dětem, ale také rodičům, o 
čemž vypovídá mimo jiné aktivní rodičovská komunita. Vzhledem k současným přeměnám 
školství směrem k inkluzivnímu vzdělávání považujeme proto za zásadní podporovat, rozvíjet 
a udržovat inkluzivní tedy otevřené školy. Pro každé město či obec by mělo být chloubou 
právě takové školy, které dokáží pracovat s odlišností, protože tak zvyšují kvalitu života nejen 
jednotlivým žákům a jejich rodinám, ale celé komunitě. Sloučením škol by mohlo dojít 
k několika rizikům s důsledkem narušení inkluzivní filozofie školy. Je důležité zajistit, aby 
nedošlo ke ztrátě dobré myšlenky a inkluzivní praxe, proto je nutné brát v úvahu okolnosti, že 
bez spolupracujícího týmu pedagogů není možné naplňovat inkluzivní principy. Každý nový 
pedagogický kolektiv, který vznikne sloučením, musí znovu začít stavět na budování 
týmovosti a kooperace. A ta je však v případě dotčených škol kvůli dlouhodobým a poněkud 
vyhroceným jednáním zřizovatele již poněkud narušena. Pokud se tato situace podcení je 
pravděpodobné, že pozitivní a bezpečné klima školy může být výrazně narušeno a to nejen 
mezi vyučujícími, ale ve svém důsledku i mezi žáky. Rodinné prostředí ZŠ Mateřídouška 
aktivní účast rodičů, jsou nezbytnou součástí vzdělávacího procesu, klima školy je partnerské 
a podpůrné. Mateřídouška může díky svým mnohaletým zkušenostem nabídnout ostatním 
školám jejich pedagogům, žákům i rodičům pomoc v podobě odborného a metodického 
poradenství, konzultačních činností. Je na místě uvažovat, zda by nemohla taková škola 
předávat, sdílet a poskytovat uvedené služby s podporou zřizovatele. 

- Věříme v zachování této inkluzivní školy a za Ligu lidských práv Mgr.Olga Kusá a Mgr. 
Katarína Krahulová.

občan – p. Kohout
- sice nejsem odborník na školství, ale mám informace o tom, jakým způsobem celý ten proces 

schválení sloučení škol probíhal, já bych je zde rád ventiloval
- já si nemyslím, že to pan Hluzín zvládl obstojně a dobře a že je potřeba se vyjádřit, jak to 

probíhalo
- jenom když to shrnu – to, co jsem si zjistil, tak jsem si vytáhl jakýsi rozsudek Evropského 

soudu pro lidská práva, který ČR implementuje svého programu vzdělávání. Rozsudek hovoří 
o tom, jakým způsobem ČR právě nakládá s inkluzivními školami, s integrovanými školami a 
kritizuje nás za stav, jaký v této republice máme. My, zde v Přerově, jdeme proti tomuto 
rozhodnutí 

- neprojednání koncepce s odborníky – když slyším, že jsou účelově zpracované podklady, které 
šly na zastupitelstvo, tak to hlava nebere

- vím o tom, že předkládání koncepce, které se schvalovalo tady na zastupitelstvu, tak bylo 
natlačeno na pracovníky škol 2, 3 dny před schválením zastupitelstvu, vždyť to, proboha, není 
žádný prostor na to, aby se nad tím mohl člověk zamyslet a nějakým způsobem na to reagovat
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- o jednání s občany až po požádání o výmaz z rejstříku tak to hodnotím jako výbornou věc, jak 
se nestarat o názor občanů města Přerova. Běhají po městě informace, že ten konkurz byl 
docela zajímavý, dokonce se říká, že mohly být některé posty předjednávány ještě před 
zahájením konkurzu, což je docela nepříjemná informace. Jak potom takový konkurz může 
vypadat? Zatajování výsledků konkurzu tak, jak probíhal, schovávání se za jakési prohlášení, 
že se o tom nesmí mluvit, tak jak prohlašoval p. Hluzín na tiskové konferenci, to je završení 
procesů tím správným způsobem, nemluvit o nich.

- Pane Hluzíne, vy sice o těch procesech nemluvíte jako kolegyně Hanáková, ale vy jste si je 
uchopil po svém a já za vámi vidím dobré učitele

- Jenom bych chtěl ještě vytáhnout jakýsi materiál, kterému se říká Programové prohlášení rady 
– mám tu zatrženo: budeme pokračovat v osvědčených formách komunikace s občany formou 
anket a veřejných slyšení, jejich maximální informovanost a činnost radnice zajistíme 
prostřednictvím tradičních i nových médií. Proč jste ani jeden z těchto prostředků nepoužil do 
té doby než jste rozhodl? To je klíčová otázka!

Ing. arch. Petroš
- cítím určitou povinnost se vyjádřit k problému slučování dvou škol – na zastupitelstvu jsem 

hlasoval pro sloučení, ale myslím, že se tam v minulosti opominul jeden pohled a to z hlediska 
mé profese a to je pohled urbanistický, kdy město v podstatě sklízí své plody v době, kdy 
rozhodlo o zbudování další školy v Předmostí v podstatě do prostoru, kde v 80. letech byla 
vybudována poměrně velká škola, sídliště se postavilo zhruba pro 5 000 lidí, ta škola se 
nějakým způsobem naplnila, zkrátka připustilo v těch 90. letech, aby v Předmostí vznikla další 
škola a ten urbanistický problém, když na malém prostoru vznikly dvě školy. Jak z toho ven?

- samozřejmě ty okrsky jsou ve městě naplněny, jediným řešením by bylo v podstatě řešit dvě 
organicky samostatné základní školy tzn. jako sdružené – to v současné době nabízí ten nový 
materiál

- bohužel, nevím, jestli v této chvíli už není pozdě, celý ten proces je poměrně rozběhnutý a 
takto jsem cítil povinnost se k tomu nějak vyjádřit

občanka – p. Lužová
- jsem tady za rodiče z Mateřídoušky – mám před sebou zápis z 15. zasedání zastupitelstva z 10. 

12.2012, kdy ZM schvaluje Koncepci v oblasti školství pro léta 2013 – 2017
- termín je tady průběžně, takže není určený termín, že to musí být v tomto roce
- pak bych tady ráda citovala – byla otázka na p. Hluzína od paní Grambličkové, jak to myslel, 

jestli sloučení nebo splynutí a jeho odpověď byla – nechávám to otevřené a budeme to řešit až 
po schválení koncepce na únorovém zastupitelstvu

- na únorovém zastupitelstvu už šla jen jedna varianta a nic se neřešilo
- potom tady mám vyjádření p. Dostala, který se tady ohání demografickým vývojem, že 

z demografického vývoje je jasné, že bude v budoucnu docházet ke snižování počtu dětí, tudíž 
i žáků, ale my jsme si zjistili, že tato situace možná nastane až za 6 až 8 let, pak se ohání, že je 
nevyhnutelné, abychom k těmto krokům z ekonomických důvodů přistoupili, ale současně 
nám několikrát nahlas před mnoha svědky p. Hluzín říkal, že ekonomické důvody sloučení 
nejsou, takže nám to opravdu nedává smysl

- potom bych se ještě pozastavila nad tím, že obě školy mají rozdílné zaměření, to říká p. 
Dostal, mají rozdílné zaměření ve školských vzdělávacích programech, tak v hodinových 
dotacích a v mnohém se liší

- to, co vznikne, bude nová škola, měli bychom vytvořit školu novou, která se bude lišit od 
školy Hranické i od školy Pod Skalkou

- p. Hluzín nám rodičům, hned 11.12. datovaný dopis, přes školu poslal všem rodičům dopis, ve 
kterém oznamuje tuto skutečnost, ale v tom dopise zní přesně: Chceme vás ubezpečit, že 
realizace uvedeného záměru neznamená likvidaci některé ze jmenovaných škol, pouze změnu, 
jejich právní formy

- tento vzdělávací program, který má vzniknout nebude představovat utlumení vzdělávacího 
školního programu jedné ze jmenovaných škol, tedy jako ani jedné
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- my cítíme, že to, co se děje, že je naprosté utlumování ne-li likvidace vzdělávacího programu 
nebo spíš bych řekla vzdělávacího systému, jak krásně řekla paní Grigárková, protože toto 
sloučení mění úplně všechno, bohužel k neprospěchu našich dětí

- paní Hudečková, která je dosud členkou naší školské rady, tak vystupuje, jako by tou členkou 
nikdy nebyla a prokazuje, že vůbec nezná systém vzdělávání v naší škole

- chtěla bych se zeptat pana Hluzína, kdy, jak a z jakých důvodů sám za sebe rozhodl, že vám 
nebyla předložena i varianta sloučení ta druhá, o které mluvíme, tedy pod Mateřídoušku a ještě 
bych se chtěla zeptat, byla na něho vznesena otázka paní Tomaníkové ohledně mateřských 
škol a protože nejsou místa ve školkách, odpověděl, že momentálně neuvažujeme o tom, že 
bychom rozšířili oddělení v mateřských školách

- zrušení v minulostí šlo velmi rychle a bylo levné, zřízení v podstatě nového oddělení je bez 
vybavení zhruba 500 tis. Kč, přesně tato částka je udána v tom podkladu, co jste dostali, za 
stěhování naší školy na školu Hranickou, kdybychom jsme se nestěhovali, je zaplacené 
oddělení mateřské školy, které plánujeme v našem návrhu

občanka – p. Zbranková
- sloučení škol jsme chápali jako nevyhnutelný krok motivovaný úsporami, měli jsme za to, že 

se o variantách bude jednat, ale nestalo se tak
- po odhlasování o sloučení pod ZŠ Komenského jsme začali jednat a zjišťovali jsme postupně, 

že důvody ke sloučení vlastně neexistují. Naopak, že je spousta důvodů zachovat a podporovat 
ZŠ Pod Skalkou, Mateřídoušku 

- vývoj událostí nás přesvědčil, že ze strany magistrátu není vůle zachovat tuto výjimečnou 
školu, od počátku nám byly dávány nejrůznější slovní garance od p. Hluzína, že se sloučením 
škol pro naše děti nic nezmění, že škola Mateřídouška nezaniká, že se jen stěhuje, že vlastně o 
nic nejde

- faktem je, že nám takové garance nemůže dát, což je podle zákona, za školu odpovídá ředitel
- ředitel rozhoduje, jakým směrem se škola ubírá
- ve výběrové řízení na ředitele zvítězila paní učitelka Václavíčková, kterou následně Rady 

města jmenovala do funkce ředitele ZŠ Komenského, očekávali jsme, že svolá schůzku 
s rodiči a naše opodstatněné obavy z budoucnosti školy rozptýlí, nestalo se tak, proto jsme 
minulý týden vyzvali nově jmenovanou ředitelku ke schůzce se zástupci rodičů, abychom 
zjistili její plány s našimi dětmi, naše pozvání přijala

- po tříhodinovém jednání jsme dospěli k následujícím závěrům: p. Václavíčková má 
požadované vzdělání, manažerské schopnosti, působí cílevědomě, sebevědomě, má zkušenosti 
z klasických základních škol, 2 roky ze speciální školy ZŠ s handicapem, má zkušenosti jako 
výchovná poradkyně na klasické základní škole, zde je nutné zmínit, že výchovné poradenství 
v klasických základních školách funguje tak, že řeší problém, když nějaký nastane, kdežto ve 
škole, jako je Mateřídouška se problémům maximálně předchází vytvořením podmínek pro 
každé dítě 

- p. Václavíčková se přihlásila do konkurzu na pozici ředitele na 3 různé základní školy, 2 
z nich údajně v Přerově vyhrála, ke třetímu tudíž nešla, má vlastní vizi jak chce školu vézt , 
chce vytvořit novou školu s inkluzivním zaměřením, nevíme ale, jak toho chce dosáhnout, 
nemá žádnou zkušenost ze školy inkluzivní, v minulosti se o naši školu nikdy nezajímala, 
přestože v Přerově pracuje 5 let

- před konkurzem ani jednou nenavštívila ZŠ Pod Skalkou Mateřídoušku v době vyučování, aby 
viděla, jak se ve škole s dětmi pracuje, před konkurzem navštívila pouze prostory druhého 
stupně Mateřídoušky v objektu na Hranické a to v den otevřených dveří mimo výuku, 
neseznámila se se současným školním vzdělávacím programem Mateřídoušky, jen do něj 
nahlédla

- o škole, na kterou má navázat, si zjistila pouze takové informace, které potřebovala k tomu, 
aby uspěla u konkurzu

- hodlá zrušit slovní hodnocení pro všechny žáky a umožňuje to jen těm, jejichž rodiče o to 
požádají, zavézt slovní hodnocení je celorepublikový trend, ujišťuje naše rodiče, že udělá 
maximum proto, aby se naše děti cítily v nové škole dobře a nic jim nechybělo, současně nám 
ale nemůže téměř nic garantovat, protože je jmenovaná až k 1.8.2013
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- paní Václavíčková nás nepřesvědčila, že chce navézt na myšlenky a systém vzdělávání 
Mateřídoušky, nepochopili jsme, co s Mateřídoušky zůstane zachováno, možná učitelé, ale ti 
potřebují jistotu, že jejich práce bude nadále pokračovat v nezhoršených podmínkách

- jistě, může být dobrou ředitelkou samozřejmě ZŠ Komenského, kde může realizovat svůj 
záměr vytvořit novou inkluzivní moderní školu, když se jí to podaří nebude v budoucnu důvod 
jejím schopnostem a úmyslům nedůvěřovat a případné sloučení dvou stejně zaměřených škol 
realizovat, prosíme vás, abyste hlasovali pro náš návrh, kterým toto paní Václavíčkové umožní 
a současně zachová Mateřídoušku

- nedopusťte, aby byly děti z Mateřídoušky součástí experimentu s nejistým výsledkem

občanka – p. Václavíčková
- dovolte mi, abych se tedy představila – jmenuji se Věra Václavíčková, od 1.8. jsem jmenovaná 

ředitelkou sloučené školy J.A.Komenského, Hranická Předmostí, ráda bych vám tady z tohoto 
místa řekla něco o své koncepci

- tak, jak hovořila zde p. Grigárková, tak mi v podstatě mluvila z duše, protože toto je něco 
s čím já do toho jdu

- jsem si plně vědoma té velké zodpovědnosti a té velké příležitosti vytvořit v Předmostí novou, 
moderní, inkluzivní školu

- mám zkušenosti s inkluzí, s integrací, musím vám říct, že integrovat lze i ve velké škole a to 
s opravdu jistými výsledky, jsem připravena jak na podněty rodičů, tak podněty pedagogů

- chci, abyste věděli, že to „gró“ té Mateřídoušky, specifikum v žádném případě nezanikne
- na novou budovu přechází jak učitelé, tak ucelené třídní kolektivy, učitelé budou pracovat se 

svým nejlepším přesvědčením tak, jak byli zvyklí
- ba naopak zase učitelé z Hranické mohou přispět svými zkušenostmi a svými pohledy k jejich 

práci
- samozřejmě klima té školy je nesmírně důležité a prvními mými kroky bude, aby se tyto týmy 

daly dohromady, aby se navzájem respektovaly a našly společnou, tu nejlepší cestu
- když se podíváte do těch prostor, tak se dětem poskytne krásné, upravené, nové prostředí se 

všemi moderními vymoženostmi od těch relaxačních prostor, od dalších věcí, tělocvičen a 
vůbec krásného prostředí v okolí

- já bych chtěla, aby ta škola byla přátelská dětem, aby se tam líbilo nejenom dětem, ale i 
pedagogům, připravuji si první kroky na zahájení školního roku tak, aby byla rodičovská 
veřejnost uklidněna, budou to vstřícné kroky, kdy budou dny otevřených dveří, rodiče mohou 
chodit do výuky, mohou se seznamovat s prostředím

- už teď takovou velice neoficiální cestou jsem pedagogům jak Mateřídoušky, tak 
J.A.Komenského poskytla svoji emailovou adresu, aby se se mnou zkontaktovali, aby využili 
této příležitosti a před sestěhováním, abychom si řekli, které prostory jim budou vyhovovat, 
jak by si to představovali, na jaké prostory jsou děti zvyklé a co bude nejlepší pro jejich práci

- věřte mi, jsem připravena na tuto složitou situaci i na tento úkol a vím, že ho zvládnu, mám za 
sebou velice dobrý pedagogický tým, jak jsem slyšela a jak se pomaličku přesvědčuji, takže se 
do své pozice velice těším

Ing. Šlechta
- minule jsme rozhodli na základě předlohy, která obsahovala neúplné, zavádějící někdy i  

nepravdivé informace
- já děti doma učím, že lhát se nemá a úmyslně mluvit nepravdu se nemá a nedovedu si 

představit, že bychom na základě neúplných, místy nepravdivých informací budovali novou 
školu, proto je nutné zrušit původní usnesení, dát prostor nové paní ředitelce, aby se 
realizovala na místě v Předmostí a dát prostor paní ředitelce Sedláčkové, aby pokračovala ve 
své práci

Mgr. Hluzín
- dozvěděl jsem se tady, že jsme nějakým způsobem zmanipulovali konkurzní komisi, pane 

Kohoute, velmi silná slova
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- ze zákona totiž musí být v komisi 7 lidí, jedna jediná výjimka je, pokud dochází ke spojení 
škol takovým to způsobem, že jedna škola přechází pod druhou, umožňuje zákon výjimku, že 
v této konkurzní komisi je pouze 6 lidí, protože jinak by to znamenalo a v tomto případě 
konkrétně to, že ten sedmý člověk by byl opět ze školy Hranické, jinými slovy chtěli jsme, aby 
to bylo co nejspravedlivější, aby tam nebylo více lidí z Hranické než ze školy druhé a přesto 
jsme ještě přistoupili na požadavek paní Grigárkové, která chtěla být přítomna jako přísedící, i 
toto jsme akceptovali

- a co se týká konkrétně mé osoby, co se týká, že jsem dělal předsedu této komise, mohu vás 
ubezpečit, že jsem všem radním nabízel s velkým gustem tuto funkci, ale ji nikdo nepřijal, 
není se čemu divit

- co se týká těch údajně nepravdivých a jiných údajů, co jste dostali a podle kterých jste špatně 
hlasovali, byli jste uvedeni v omyl, nechápu jak p. Puchalský měl správné zprávy již v r. 2010, 
když prohlásil, že by vzdoroškolu zavřel, nicméně jestliže tam došlo k nějakým drobnějším 
chybám, co se týká integrace dětí na škole Hranická, je to tím, že prostě byly nepřesně 
statisticky vykázány výdaje a z těch naši úředníci vycházeli

- co se týká otázky paní Grigárkové – jak už tady paní designovaná ředitelka řekla, odpovědnost 
za to, jak ta škola bude vypadat, ponese samozřejmě ona a já jsem připraven nést i politickou 
zodpovědnost za to

občan – p. Kohout
- jsem rád, že se paní Václavíčková představila, protože konečně jsem slyšel aspoň nějaký 

náznak koncepce, se kterou hodlá pracovat, to je úspěch po tom, co už máme schváleno a 
rozhodnuto, toto se mohlo posuzovat i v průběhu a mohl být dán prostor na nějakou korekci 
tohoto rozhodnutí 

- pane Hluzíne, vy velmi dobře víte, že volba školy určovala právě ze zákona složení komise, 
proto si myslím, že ten proces proběhl přesně tak, jak proběhl, protože vy potom můžete říkat, 
že to tak musíte ze zákona dělat, ale někteří lidé mohli odstoupit, nemuseli tam vystupovat 
v roli zastupitele, radního a ještě navíc člena školské rady, možná rodič dětí, které v té škole 
jsou, to je střet zájmů, chtělo to trochu s nadhledem řešit

- právě proto, že je tady nedostatek informací, obecně z magistrátu, tak se zabývám pouze těmi 
informacemi, které mám, tzn. z médií, to co se dozvím, to co člověk vlastně naposlouchá od 
lidí a já bych se dotkl i paní Václavíčkové

- zachytil jsem její vystoupení v Novém Přerovsku a ona tam řekla pro mě docela dost klíčové 2 
věty a to, že pokud ubydou žáci, tak že se budou propouštět učitelé

- panu náměstkovi z toho vyvodím hned odpovědnost, já se domnívám, že ten proces měl být 
veden tak, aby ti žáci neubyli, a pokud už se paní ředitelka teď kryje proti úbytku žáků, tak 
někdo z vás už tuší, že ten proces nemusí dopadnout dobře a že se ta škola může začít 
vylidňovat

- jenom lehce priorativně se dotknu jejímu tvrzení, že byla vyzvána a že to je výzva, asi tuším 
kým

- potom se na posledním dotknu pana Hlavinky – pane Hlavinka, klaka pana Puchalského jsou 
občané města Přerova, kteří lobují za svoji školu, tu školu si vybrali, vypiplali si ji s učiteli a 
vy, vaše klaka v zastupitelstvu jim tu školu berete, tak se na to koukejte i z této stránky

občanka – p. Vašinová
- mám otázku na p. Hluzína – paní ředitelka představila svoji koncepci, ale já bych se k tomu 

chtěla vyjádřit v tom směru, že obě školy se liší nejen programem, ale svými přístupy a 
prioritami ve vztahu k žákům a toto si myslím, že je těžko slučitelné

- když jsme s vedením školy připustili, že by se tyto dvě školy daly sloučit, tak jsme si 
představovali, že budou fungovat paralelní třídy jedna z Mateřídoušky, jedna z Hranické s tím, 
že tyto způsoby práce budou v těchto paralelních třídách ošetřeny

- máme zkušenost – navštívili jsme školu v Karviné, která byla v podobné situaci a tam to již 
několik let takto funguje, takže to není nemožné

- vzápětí jsme však z odboru školství byli upozorněni na to, že naše sloučená škola musí jet 
podle společného programu a prostě toto nelze dělat, takže to bylo jedno takové zklamání
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- jinak teda co se týká komunikace, tak ta komunikace byla vedená směrem od zřizovatele ke 
zřizovanému subjektu a nebyl brán zřetel ani na vyjádření školy, kdy se škola vyjádřila 
k tomuto sloučení po vydání Koncepce školství na léta 2013 – 2017 a nebyl brán vážně ani 
požadavek rodičů, aby zřizovatel informoval rodiče obou škol a to osobně na osobním setkání

- zřizovatel tedy poslal vyjádření – ujištění o tom, že se pro žádnou školu nic nezmění, že se 
žádná škola neruší, bylo to v písemné podobě bez možnosti, aby rodiče na toto mohli reagovat

- a ještě bych se chtěla dotknout termínu, jak k tomuto sloučení došlo – 12.11. byla poslána 
emailem Koncepce školství na léta 2013-2017 s tím, že škola se má vyjádřit do 16.11. – to 
jsou 4 dny, v běžné praxi je lhůta k vyjádření se nebo k odvolání 15 dnů, ne-li delší, 
14.11.byla pozvána paní ředitelka na jednání se zřizovatelem, kdy jí bylo sděleno, že záměrem 
zřizovatele je sloučit školy v Předmostí, v tomto záměru, který byl schválen v prosinci na 
zastupitelstvu byly uvažovány 3 varianty, předpokládali jsme, že o těch variantách se ještě 
bude diskutovat, že se bude diskutovat s vedením školy, s odborníky, nestalo se a 22.1. byla 
předložena Radě města pouze 1 varianta, která tedy byla schválena na Radě města a potom 
tedy i v zastupitelstvu

- už 15.2. byla paní ředitelka odvolána a chtěla bych se zeptat p. Hluzína – proč se postupovalo 
v případě Mateřídoušky tak rychle?

- 14.11. vlastně jednali s paní ředitelkou se záměrem sloučení škol a 15.2. už byla odvolaná 
z funkce a v průběhu celého procesu byli rodiče i zaměstnanci školy uklidňováni, že se nic 
nezmění, ale v případě konkurzu bylo sděleno, že Mateřídouška vlastně končí, že 
nástupnickou organizací se slučuje pod Hranickou a nemá nárok na člena v konkurzní komisi, 
takže vlastně jak to bylo, ruší se škola nebo neruší? A proč v tak krátkém termínu?

Mgr. Hluzín
- nejdřív bych zareagoval na p. Kohouta, mám pocit, že se vám zde neustále podsouvá, že 

některé věci zamlčujeme, že je nedáváme veřejnosti
- víte, já jsem ten zákon nepsal, ale tam je jednoznačně napsáno a všichni členové komise, než 

začne komise zasedat, podepisují mlčenlivost, že se z toho něco vynese, to je věc druhá, 
nicméně zákon je takový, že se tam o věcech, které probíhají, neb se tam jedná s osobními 
údaji, takže se o tom potom nemá mluvit, to není zatajování, to je holá skutečnost

- co se týká jednotlivých koncepcí, slyšel jsem tu dokonce, že nebylo možno přednést koncepci, 
to byla jediná otázka, kterou jsem si já u všech konkurzních řízení dovolil položit, aby každý 
z kandidátů přednesl nebo předložil svoji koncepci, ta koncepce je tak nebo tak, každému 
členovi komise dána v písemné podobě

- co se týká toho termínu případně záležitosti proč která škola atd. – k tomu můžu říct 
jednoznačně ano, varianty byly 3, ale od začátku jsme hovořili o tom, že dáme přednost té 
variantě, která bude nejjednodušší a nejrychlejší a že ty termíny se zdají být krátké ano, ony se 
zdají být krátké, nicméně jestli já se nepletu, tak Mateřídouška se řeší minimálně 2 volební 
období, určitě aspoň 8 let, takže to, že by to bylo nějaké novum nelze spekulovat

- a co se týká toho proč tak honem a rychle tak pochopitelně každý úřad má svoje, jak správně 
říkala paní Vašinová, lhůty, takže tak, aby ta škola mohla být integrovanou nebo nově 
spojenou od 1.9., proto musely všechny ty termíny před tím následovat

Bc. Drtilová – vedoucí oddělení školství
- chtěla bych reagovat na vystoupení paní Vašinové, co se týká školního vzdělávacího programu
- takže školní vzdělávací program skutečně na jedné základní škole může být pouze jeden, 

v případě, že jsou na dotaz p. Netopilové, že můžou vedle sebe být dva vzdělávací programy, 
můžou, ale pokud se jedná o školu, kde jsou dva vzdělávací obory např. zedník, tesař, ne 
v základní škole

- pokud my, jako oddělní školství jsme byli napadeni, že podáváme nějaké neúplné, nepravdivé 
údaje, to bych se chtěla opravdu zastat mých spolupracovníků, vycházeli jsme z podkladů, 
které máme, dlouhodobě sledujeme a škola jako taková jak Mateřídouška, tak Pod Skalkou, co 
se týká základních škol má stejný počet dětí

- školní vzdělávací program, na kterém se pracuje od února, od schválení zastupitelstva o 
sloučení, je v současné době připraven ke konzultaci a je hotov, tzn. že ne, že nejde sloučit ty 
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programy, ale jde, paní učitelky z obou dvou základních škol tady toto dokázali, 
spolupracovali na tom, skutečně celý ten přípravný tým jak učitelů z Mateřídoušky, tak ze ZŠ 
Hranická, přechodné období je stanoveno na 1 rok a jedná se pouze o druhý stupeň základní 
školy, 

- rozdíly, které jsou v tomto vzdělávacím programu při tom sloučení jsou tak minimální, že 
nějaké přechodné období delší než 1 rok je víceméně nesmyslné, protože se tam rozchází 
v určitých předmětech pouze o nějaké hodiny

- takže vše je připraveno k tomu, aby škola mohla fungovat dle představ splynutí obou dvou 
programů od 1.9.

Mgr. Netopilová - technická
- poprosím jenom pana Kulíška, aby mě potom nenapomínal, že to není technická…
- já bych jen opravila paní Drtilovou – mám odpověď z Národního ústavu pro vzdělávání, že 

jdou dva vzdělávací programy na základní škole vedle sebe

Mgr. Kulíšek
- prosím vás, řídícím schůze jsem tady já, paní Netopilová, chovejte se slušně a nebuďte 

vulgární
- vy jste si dala technickou a když to technická není, tak jsem povinen vás zastavit, měla jste si 

vzít diskusní příspěvek a já vám dám slovo, o co tady jde, to tady děláte divadlo nebo o co 
vám jde?

Mgr. Netopilová 
- neměla jsem možnost, byl by to třetí příspěvek

p. Hlavinka
- prosím vás, vždycky preferujeme slušné komunikativní jednání, nasloucháme samozřejmě těm 

druhým a snažíme se zhodnotit ty jejich názory a jejich argumenty
- měl ale vadí, když někdo používá invektivy, já jsem na to zareagoval a jestliže někdo tleská 

tomu, kdo znehodnocuje práci druhého a tímto způsobem poukazuje na to, že třeba není tak 
dobrý řečník, to si myslím, že si potlesk nezasloužilo, proto ta má reakce a chtěl bych vyzvat i 
své kolegy, ale i vás hosty, kteří tady jste, abyste opravdu zachovali slušnost

- bohužel, zdá sem, že je to v naší společnosti čím dál horší, že se k sobě přestáváme slušně 
chovat

občanka – p. Sedláčková
- v průběhu tohoto odpoledne mě napadá hodně moc věcí, které by potřebovaly vysvětlení
- dotknu se dvou věcí – jedna věc je práce v týmu – obrátím se tady na výrok p.Puchalského – je 

to existence dvou školských vzdělávacích programů s nutností jejich propojení a nutnost 
řešení stávající rozdílnosti ve formách hodnocení žáků a přístupu žáků. To jsou metody a 
způsoby, kterými se tyto školy od sebe významně liší.

- já se domnívám, že pokud nebude garantovat Rada, případně p. náměstek Hluzín, že tyto 
expertní týmy budou pracovat v nějakém systému a nějakém řádu, tzn. že je někdo bude 
koordinovat a řídit, nemíním tím, a to teď zdůrazňuji, nutit a donucovat

- musím tady říct, že jsem se cítila v týmech velmi nedobře, je to proto, že jak jsem řekla už při 
konkurzu, že své postoje a životní hodnoty nezměním, jestli jsem na té nebo na oné škole, 
možná právě to, nebylo po chuti konkurzní komisi

- takže přístupy, které mám na Mateřídoušce bych uplatňovala i na té spojené škole a vracím se 
tedy zpátky k tomu, proč to říkám, protože p. Puchalský ještě říká: činností tohoto expertního 
týmu má někdo koordinovat, nechci říct v tom špatném slova smyslu dozorovat 

- od této chvíle nám bylo řečeno, že v podstatě jsme si to vykoledovali a já teda za sebe musím 
říct, že jsem si připadala jak žáček v lavici, kdy mi rozkazuje člověk, který nemá ani potuchy, 
jak se školní vzdělávací program tvoří, to byla jedna věc

- druhá věc, že bylo řečeno, že to nejlepší ze školy Mateřídouška a to nejlepší ze školy 
J.A.Komenského – když se nad tím zamyslím, těžko asi hledat něco, toho nejlepšího, navíc 
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v naší škole neradi hodnotíme, co je nejlepší a co je špatné, vždycky se snažíme pro toho 
člověka, kterého se to týká, najít tu správnou cestu a ne hledat, jestli je to nejlepší pro někoho 
jako třeba jiného, nebo to porovnávat s někým jiným

- takže v tom týmu začala opravdu taková atmosféra, kdy jsem neměla pocit, že můžu říct 
demokraticky svůj názor, nedej bože, když jsem řekla, že s něčím nesouhlasím

- další věc je, že jsem byla odvolaná 15.2. asi proto, abych si zvykla do toho 31.7., že tedy 
ředitelkou nebudu a že vlastně v tuto dobu už musím také poslouchat, co mi řekne nastávající 
paní ředitelka Václavíčková

- bylo to tak, že jsme měli společnou schůzku, řešili jsme hodnocení žáků, paní Václavíčková, 
dobře se tady poslouchala, všechna čest, já takový řečník nejsem, takže ona řekla, že preferuje 
známky, hodnocení známkou průměr a co na to jako já mám říct nebo nějak oponovat, když 
tady s tímto já nesouhlasím a úplně jiná vize naší školy je to hodnocení, takže jsem se stáhla a 
někdo si to vysvětlil, jako že nespolupracuji

- další věc, nemůžu tady nastávající paní ředitelce úplně věřit z toho důvodu, že řekla, že tady 
dá prostor Mateřídoušce

- na posledním týmu, který jsme měli 5.6. prohlásila, že ona tam vlastně nechce nic 
s Mateřídouškou, ona chce úplně novou školu

- takže jsem teď v situaci, kdy nemohu věřit tomu, že to, co bylo tady nastaveno, že bude 
fungovat systém Mateřídoušky dál, že by mohl v tomto duchu a v tomto řízení paní ředitelky 
jako fungovat

- a pokud již teď říká něco, co v podstatě je neslučitelné s její koncepcí a je to vlastně vize 
Mateřídoušky, tak se jako těžko můžeme domlouvat

- p.Hluzín garantoval to, pojede nový školní vzdělávací program, že bude garance vlastně 
v týmech a já když se nad tím zamýšlím a když jsem říkala již tenkrát, když se o tom mluvilo 
v tom listopadu, že v podstatě garancí je ředitel školy, tak mě to bylo řečeno, že to tak úplně 
pravda není, že to bude v těch týmech, že tým má mandát v tom, aby podržel ty přístupy, které 
Mateřídoušce jsou

- děkuji všem, kteří mě tady vyslechli, protože tu bylo řečeno o slušném chování

občanka – p. Grigárková
- chtěla jsem reagovat hned potom, když p.náměstek Hluzín hovořil o tom, že člen konkurzní 

komise potvrzuje mlčenlivost v rámci těch údajů, které se dozví v rámci konkurzního řízení
- já jsem u konkurzního řízení byla čistě jako osoba s poradním hlasem a dostala jsem stejné 

prohlášení o mlčenlivosti jako členové konkurzní komise
- já osobně jsem jako s poradním hlasem nezískala podklady důvěrné k tomu, abych je mohla 

eventuálně zneužít, protože materiály, které dostali členové komise byly osobní údaje všech 
kandidátů a ty já jsem k dispozici neměla, čili já jsem odproštěna od toho, abych nějakou 
mlčenlivost tady dodržovala a mám právo v podstatě říct to, jakým způsobem na mě 
konkurzní řízení udělalo

- už jsem byla jednou umlčena, když jsem podávala připomínku k pořadí, které vyšlo 
z konkurzního řízení, dozvěděla jsem se jej dodatečně

- překvapilo mě, že kandidát, který nesplňoval zásadním způsobem podmínky konkurzního 
zadání a ještě nepřipraveně hovořil o tom, jak bude pracovat v tak náročném, složitém zařízení 
jako je spojené zařízení dvou základních škol, k tomu jsem se i osobně vyjádřila, ale co mě 
nejvíce iritovalo a dodneška mě to tíží, proto s tím musím ven je to, jakým způsobem odborník 
z oblasti školství z České školní inspekce osočoval kandidáty z Mateřídoušky tím, že zaváděl 
dotazy tam, kde vůbec neměl, dotazy byly vyloženě osobní a byly diskriminující

- já si myslím, že členové konkurzní komise, ne všichni, ten pocit možná sdíleli se mnou
- proto se ptám p. Hluzína – řekněte mi, nebylo mi odpovězeno na Radě, protože jste mě 

umlčeli v podstatě tím, že jsem se zavázaná mlčenlivostí, jak je možné, že kandidát, který 
nesplňoval podmínky skončil na 2. místě a jak je možné, že vy, jako předseda komise, jste 
dopustil, aby odborník z oblasti školství takovým způsobem zacházel s kandidátkami 
z Mateřídoušky?
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- stydím se za to a proto o tom musím hovořit a pokud ty konkurzy za vašeho vedení, pane 
místostarosto, probíhaly stejným způsobem, tak pán bůh s námi a zlý pryč, pane řediteli 
Dvorský

Mgr. Puchalský
- tři důležité věci, které musím sdělit
- první věc je, že s panem Hluzínem nechci vést vůbec žádnou diskusi, jenom bych mu rád 

připomněl, že pouze hlupák nemění své názory pod tíhou relevantních skutečností a důkazů
- panu Hlavinkovi o slušnosti – já, když jsem se zúčastnil kulatého stolu, seděl jsem zády 

k obecenstvu, tak když promluvila paní Sedláčková zaslechl jsem „svině“, otočil jsem se, za 
mými zády seděl muž a vedle něho žena, dál nebudu vyprávět nic a budu korektní, abych 
nejitřil emoce

- s ohledem na naprostou neprofesionalitu k přístupu procesu sloučení obou škol v Předmostí, 
které mě nápadně připomínají nezvládnutí funkce ředitele v Technických službách panem 
Hluzínem navrhuji za 6.k tomuto návrhu usnesení, aby byl odvolán z funkce náměstka 
primátora města Přerova

p. Hlavinka - technická
- tohle je nehoráznost, co si dovolil pan zastupitel Puchalský, k tomu musím říct – Maruška 

Sedláčková je moje spolužačka z gymnázia a dlouholetá přítelkyně, jestli tady někdo spojuje 
moje jméno, tak jak bylo spojeno s takovými výrazy, tak se vůči tomu musím kategoricky 
ohradit

- to, co si pan Puchalský dovolil je nehoráznost

Mgr. Kulíšek
- prosím vás, respektujte tady technické, řekl jsem to i paní Netopilové, řeknu to i vám

Mgr. Dvorský 
- já jsem konkurzní řízení nedělal za funkční období pana náměstka Hluzína, když to tady tak 

zaznělo

občanka – p. Kostíková
- chtěla bych jen krátce tady přečíst úryvky z materiálu, který zasílala paní Sedláčková dne 

16.6.2008 – bylo to stanovisko optimalizací sítě základních škol zřízených statutárním městem 
– já jenom k tomu, jak p. Hluzín říkal, že se tady mluví o slučování už hodně let

- takže pro podobnost – k bodu sloučení ZŠ a MŠ Pod Skalkou 11 se ZŠ Hranická – činnost 
obou škol v základním pojetí vzdělávání vykonávají dva subjekty, liší se však výrazně v pojetí 
vzdělávání a tím i školním vzdělávacím programem. Odlišné pojetí, dříve alternativní způsoby 
výuky se v ZŠ a MŠ osvědčili, což dokládá vzrůstající zájem ze strany rodičů. V ZŠ a MŠ Pod 
Skalkou 11 funguje od r. 1993, propojenost jednotlivých součástí mš, zš a svč, které vznikalo 
projektem „Vše pod jednou střechou“. Mimo jiné, vůbec nikde nezaznívá, že se jedná o 
mateřskou školu a i o středisko volného času. Tímto propojením jsou rodiče velmi spokojeni. 
Děti v rámci docházky do mš a žáci prvního stupně v rámci školní družiny absolvují kroužky, 
např. angličtiny, keramiky, taneční průpravy apod. Rodiče nemusí po skončení pracovní doby 
s dětmi docházet za různými volnočasovými aktivitami a mohou se věnovat aktivitám rodiny. 
Přesunutím svč do budovy Hranická by tato propojenost mš a svč fungovat nemohla. Naše 
koncepce je také postavena na propojení mš se základní školou prvním stupněm. Děti z mš 
jsou zapojovány do celoškolních projektů, probíhá kontakt mezi nultým ročníkem mš a 
prvním ročníkem zš. Na základě toho děti nejsou stresované po nástupu do první třídy, jsou 
v podstatě ve známém prostředí. I umístění školní družiny s pohybem dětí venku přímo 
v areálu, hřiště U bludného balvanu a přilehlého lesíka vyhovuje aktivitám ve školní družině.

- Zš a mš Pod Skalkou se nejvíce ze všech přerovských škol zabývá integrací zdravotně 
postižených žáků do základní školy. Máme s integrací 10-ti letou zkušenost a úzce 
spolupracujeme s pedagogickopsychologickou poradnou.
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- tento materiál byl odeslán 16.6.2008, tenkrát zastupitelstvo také rozhodovalo o sloučení dvou 
škol a zřejmě asi uznalo za vhodné, že tyto školy musí být samostatně

- bylo by dobré, kdyby zastupitelstvo popřemýšlelo i teď, jestli to tak není
- proces slučování byl celou dobu veden jednostranně se zaměřením na školu J.A. Komenského, 

p. Hluzínem jsme byli jako zaměstnanci zastrašováni, že pokud nebudeme spolupracovat, tak 
nedojde ke sloučení, dojde k splynutí, tím pádem nám budou zrušeny pracovní smlouvy, což 
není pravda, takže p. náměstek nám lhal

- nikdo se tím nezabývá, nikdo to neřeší, ale v podstatě zaznívaly tyto nepravdivé informace a 
probíhalo zastrašování z této strany

- dále bych ještě chtěla podotknout, že nevím čí zájem je prosazovat nástupnickou organizaci 
ZŠ J.A. Komenského, jestli je to p.ředitel Peška, který prostě nikdy neuznával nic z naší 
základní školy, která vznikla jako jeho konkurenční škola, protože škola Hranická už tam byla, 
když vznikla Mateřídouška, tak jak tu bylo řečeno s 11 žáky v první třídě vypracovala se do 
dnešního stejného počtu jako  má ZŠ Hranická

Mgr. Hluzín
- abych odpověděl paní Grigárkové – nevím, jak to vysvětlit – vy jste řekla něco v tom smyslu, 

že jak jsem mohl dopustit, že komise hlasovala jak hlasovala, že na druhém místě byl člověk, 
který se vám absolutně nelíbil, no já jsem ho na druhé místo ve svých papírech nedal, tam, kde 
jsem to zapisoval já a ostatním jsem se nedíval, jak vyplňují svůj formulář

- co se týká toho, jak jsem mohl dopustit při tom řízení, že se jeden z těch účastníků 
konkurzního řízení vyptával na věci, které asi nebyly některým lidem příjemné, no já za něho 
neodpovídám, já nemůžu okřikovat někoho, kdo se ptá a ptá se dle mého názoru na normální 
otázky

občanka – p. Sedláčková
- chtěla bych doplnit ke konkurzu – přihlásila jsem se do konkurzu a v podstatě jsem to vnímala 

tak, že když jsem vyšla ven a ptaly se mě kolegyně jaký mám z toho pocit, tak jsem řekla, že 
masakr

- chci tady jenom říct to, že pan předseda Hluzín opravdu se mě ptal na koncepci a ten prostor 
byl velmi krátký a pan inspektor Mgr. Michal Hlaváček, tak mě vyslýchal proč vlastně už 
jsem dávno nestala se vedoucím týmu jak to, že vystupuji s rodiči, jak to že jsem nebyla proti 
nim, jak to, že mám na stránkách něco o tom, že v září společně začneme a že vlastně dál tam 
na těch stránkách nic nemáme, takže já jsem si tam připadala jako u soudu a obhajovala jsem 
se

- takže proto, když paní Grigárková říkala, že jsem neměla ten prostor, tak opravdu to bylo 
postaveno na tom, že já jsem vysvětlovala své působení za doby asi tří měsíců, které si jak 
říkal p. inspektor, zjistil jak vystupuji a co jsem dělala po dobu asi tří měsíců a protože si za 
svojí prací stojím a vím a jsem přesvědčená, že za celou dobu žádnému pochybení prostě 
nedošla, takže jsem podala na Českou školní inspekci stížnost na chování tady tohoto člověka, 
který v té konkurzní komisi byl a myslím si, že to mohu porovnat s konkurzem, který jsem 
vlastně absolvovala před 8 lety, kde bylo jako korektní jednání, vystupování a nemohla bych 
říct jako vůbec nic proti a bylo to na vysoké úrovni

- myslím si, že předseda konkurzní komise by měl být ten, který i svým způsobem tu komisi řídí 

občanka – p. Baďurová
- nejsem občankou města Přerova, ale jsem rodič dítěte na Mateřídoušce

Hlasování o udělení slova p. Baďurové: 29 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval

občanka – p. Baďurová
- ráda bych vám představila svého syna – Davídek je osmiletý kluk, v jeho čtyřech letech mu 

byl diagnostikován dětský autismus středně funkční, výhledově vysoce funkční stupeň, k tomu 
se přidala lehčí forma úzkostné poruchy, sluchová hypersenzibilita a mírná forma poruchy 
pozornosti
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- větší problémy Davídka nastaly hned po nástupu do mateřské školy, i když jsme již dříve 
tušili, že něco není v pořádku ve školce se situace silně stupňovala

- díky odborníkům z pražské asociace pomáhající lidem s autismem „Apla Praha“ a následně 
lékařům z pražské nemocnice v Motole, dnes víme, proč je Davídek tak jiný

- když přišel čas zajímat se o to kam Davídek půjde do školy, začaly starosti nové, naše spádová 
škola mimo Přerov není pro syna ideální, má pouze první stupeň, zvoní tam, jsou tam 
malotřídky

- po předběžných dotazech ve škole, kterou navštěvovala Davídkova starší sestra, my bylo 
naznačeno, že takto handicapované dítě, které vyžaduje péči asistenta pedagoga, sestavení 
individuálního vzdělávacího plánu a navíc není spádové, jen těžko přijmou

- po dotazu ve speciálním pedagogickém centru v Olomouci mi byla jasně doporučena ZŠ 
Mateřídouška – tady bych zdůraznila, že pro Davídka žádná speciální škola není – je 
inteligentní, komunikuje, problémy má hlavně v sociální oblasti, proto byla integrace v běžné 
škole všemi odborníky doporučována, avšak s určitými podmínkami, aby tato integrace byla 
úspěšná

- jako nejdůležitější z těchto obecných podmínek úspěšné integrace bych ráda jmenovala, 
ochotné  a vstřícné vedení školy, atmosféra školy přívětivá k integraci, vhodný asistent 
pedagoga, vyškolený a spolupracující učitelský sbor, odborník, speciální pedagog, kvalitní
individuální vzdělávací plán, všechny tyto aspekty splňuje dle mého názoru pouze jedna 
jediná základní škola v Přerově a to ZŠ Mateřídouška

- v současné době má Davídek za sebou 1. třídu základní školy, navštěvuje školu, která má se 
vzděláváním dětí s autismem zkušenosti, fakt, že je Davídek ve škole vítaný i s problémy, 
které jeho diagnóza nese nám velmi ulehčuje život, do školy chodí rád, prostředí je 
přizpůsobené jeho potřebám, v jeho případě se jedná o naprosto zásadní věci, jejichž absence 
může vyvolat mnoho problémů např. se jedná o samotnou ochotu do školy vůbec jít, přes 
reálnou hrozbu šikany až po nasazení antidepresiv na snížení pocitu úzkosti

- pro Davídka je zásadní, že ve škole nezvoní, ve třídě je nízký počet dětí, děti mají vlastní 
vstup do každé třídy, své vlastní sociální zařízení, prostory třídy umožňují Davídkovi přerušit 
či dříve ukončit výuku a aniž by rušil ostatní spolužáky, může se odreagovat a relaxovat 
v odděleném prostoru třídy

- přínosem je také malá výdejna obědů, nedochází zde ke kumulaci velkého počtu dětí a s tím 
spojeného hluku

- tuto školu jsem pro syna hledala velmi pečlivě a dlouho, již při první návštěvě školy jsem 
věděla, že jsem na správném místě, první týdny docházky mě ujistili, jak výborná moje volba 
byla, o co horší pak přišlo rozčarování, zklamání a bezmoc, když nám bylo koncem prosince 
oznámeno, že příští školní rok už žádná mateřídouška nebude a s dětmi máme v září přijít do 
školy na Hranické ulici, další vývoj pak jasně ukázal, že předem deklarované spojení při 
zachování jedinečnosti školy se změnilo v úplné zrušení školy

- z pohledu rodiče žáčka s poruchou autistického spektra to považuji za velmi nepřijatelné a 
navíc nemám bohužel žádnou další možnost alternativní volby

- dovolte mi citaci z knížky „Nedávejte do hrobu motýla živého“ – autismus je vrozená 
vývojová porucha sociálního a emočního vývoje a komunikace, která ovlivňuje mnoho oblastí 
života a na venek se projevuje nestandardním chováním. Procento výskytu poruch autistického 
spektra v populaci bylo vypočteno na přibližně 1%. Tento vysoký výskyt autismu v populaci 
vyžaduje, aby byly poruchy autistického spektra definovány jako závažný sociální problém, 
který je nutno řešit

primátor – Ing. Lajtoch
- trochu bych se vrátil do historie sloučení těchto škol
- to, co tady říkal p. Hluzín je samozřejmě pravda, už v r. 2002 bývalá náměstkyně 

Grambličková hovořila o sloučení těchto škol, ale musíme počkat
- i náměstkyně Krákorová Pajůrková o tom hovořila, o nutnosti, která jednou nastane
- nastala tato doba, p. Hluzín, když přicházel do Rady s tímto materiálem tak měl 3 varianty, 

mluvil o těch variantách, tak jsem samozřejmě pochopil na schůzce 11.3. kdyby byla 
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schválená varianta, aby to byla ZŠ Pod Skalkou se sídlem Hranická, tak bychom tady 
pravděpodobně neseděli nebo nebyli by tady hosté nebo občané města Přerova a vše by šlo dál

- nicméně byli jsme přesvědčení argumentací p. náměstka a hlavně vedoucí odboru tehdy 
školství paní Pospíšilovou, která nám deklarovala součinnost při spojování těchto dvou škol a 
že tato záležitost je projednána a předjednána a pokračuje v symbióze sloučení, i takto se 
opravovala ZŠ Komenského v Předmostí, která se zateplovala, ty objekty se připravovaly, aby 
byly plně využity

- já osobně si myslím, že to naše sloučení, ten náš postup opravdu byl v duchu co nejlepšího 
řešení a věřím tomu, co tady říkala paní ředitelka Václavíčková, že vše, co bylo slíbeno bude 
dodrženo a určitě si myslím, že tyto emoce odpadnou a to, co tady hovořila maminka dítěte 
prostě bude naplněno tak, jak v mateřské školce nebo v budově bývalé mateřské školky ZŠ 
Pod Skalkou

- věřte tomu, že jsme k tomu přistupovali  na základě odborné zkušenosti našeho odboru a p. 
Hluzín, který diskutoval o těch třech variantách, nakonec předložil variantu sloučení pod ZŠ 
Komenského

- já osobně jsem přesvědčen, že to, co tady řekla paní ředitelka bude naplněno, byl jsem i 
osočován, že jsem ironicky hovořil o paní Sedláčkové, opravdu jsem si myslel, že paní 
Sedláčková, deklarována vámi občany, že rozdrtí výběrovou komisi, a sám jsem jí to přál, 
nebyl jsem přítomen ve výběrové komisi, nicméně i sama paní Grigárková hovořila o 
erudovanosti paní Václavíčkové, že udělala nejlepší dojem na tuto komisi, sama ovšem řekla, 
že neví jakou má praxi, že toho člověka nezná, nastínila tuto koncepci, jestli koncepce bude 
naplněna,

- já tomu věřím, že paní Václavíčková, ty kroky, které zde veřejně deklarovala na zastupitelstvu 
budou naplněny a že určitě budete spokojeni

občanka – p. Neulsová
- budu teď hovořit jako občanka města a zároveň si myslím, že někdy částečně pokud jsem byla 

požádána o odbornou radu, tak i odborný konzultant některých projektů, které město 
vytvářelo, zvláště pak v oblasti školství, tzn. když byla na odboru paní Pospíšilová, tak 
vždycky se se mnou řešily otázky právní tzn. podle školského zákona – splynutí, sloučení, 
právní argumentace, vznik přejímajícího, možnost apod.

- napsala jsem článek do Přerovska to bylo poprvé a poprvé jsem na vašem jednání 
zastupitelstva

- samozřejmě skloubily se tady dvě věci, mě je 58 a od 10 let kamarádím s Mgr. Sedláčkovou, 
já nechci, aby ten můj vstup byl vstupem, který argumentuje za její osobnost

- prosím vás se řídím jednou krásnou větou, kterou v životě přátelství je: Přátelé jsou jako 
andělé, kteří vás zvednou, když křídla nemohou létat.

- Já jsem ten článek napsala poté, když jsem opravdu zjistila, že svým necitlivým rozhodnutím, 
svým jednáním ať už s pohledu zakladatele jednáte velmi necitlivě a tento proces sloučení na 
mě dělal osobní dojem, že byl opravdu záměrný

- záměrný byl v tom, že jsem si kladla otázku sama za sebe – proč se ti občané cítí podvedeni a 
od samého začátku sloučení těchto škol padla otázka, že se cítí podvedeni občané. Občané se 
cítí podvedeni proto, protože pan primátor říká, že alternativy byly tři, ale jednalo se pouze o 
jedné tzn. to direktivum já cítím v tom, že se nepropracovala koncepce, kdyby byl zachován 
subjekt se svým specifickým a myslím si, že můžeme být ve městě hrdi na to, že něco 
takového máme

- aspoň já tuto problematiku sleduji od doby, kdy paní Mgr. Sedláčková se stala ředitelkou 
tohoto zařízení. Já jsem se jí snažila pomáhat jak přátelskou radou, tak radou odbornou tzn. 
vzpomínám si na rok 2009, kdy jsme řešily velmi náročný projekt „Školka pro všechny“. 
Snažila se získat peníze z EU, seděla jsem s Ing. arch., který tam řešil vybudování té školky, 
promiňte kritiku na některé z vás, na rozdíl od zastupitelů, kteří se do té školky nebyli podívat, 
já jsem v tom zařízení byla. Pokud slyším jako občan města Přerova,  že je to tam nějaké divné 
v té škole, že se tam neučí, že se tam děti válí po lavicích, že se tam neznámkuje, to se mě 
citlivě jako mě dotýká z toho pohledu, že jednak jsem to zařízení navštívila a jsem ráda, že na 
jedné straně, mám jednoho vnuka, nebude toto zařízení třeba potřebovat? Ale pokud by se 
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stalo, byla bych hrdá na to, že tato specifika v té výuce mohu s klidným srdcem to dítě nebo 
toho vnuka tam umístit.

- mě na tomto vadí stálé spojování tohoto problému s udržitelností paní Mgr. Sedláčkové, já 
jsem se snažila v tom článku, který mě vyprovokoval a budu mluvit i familiárně, asi nemůžu 
říct Jirko k tobě, ale pane primátore budu hovořit v této souvislosti k vám: já jsem si ten 
článek rozhovoru s paní ředitelkou přečetla, nebudu se k němu vracet, kdo ho četl, tak ho četl, 
ale je pravdou, že jsem navštívila redakci Nového Přerovska a chtěla jsem jestli by se mnou 
nebyl učiněn rozhovor jako s občanem tohoto města, který do té problematiky, díky tomu 
přátelství, vidí

- původně mi byl rozhovor přislíben, později mi bylo řečeno, že nejsem v tomto procesu nijak 
zainteresovaná jako nějaká složka, ať už jsou to aktivita rodičů nebo kohokoliv, ať napíšu 
článek

- pane primátore, promiňte, já pokud budu chtít, a já jsem se opravdu v tom článku snažila 
verbálně vyjádřit to, co mě tíží a jestliže vy nejste účasten té konkurzní komise a slyším zde, 
že tady dokonce byla mlčenlivost, proto, aby se nevynášely věci z komise, pak se ptám, kde 
jste dostal informace, že paní ředitelka nerozbila tu konkurzní komisi? A pokud dáte to rozpětí 
konkurzní komise do uvozovek, pak na mě a nejen na mě, jako na čtenářku, to působí 
sarkasticky a ironicky. A pokud jsem se zeptala paní redaktorky, protože já jsem ji požádala, 
aby byl můj článek zveřejněn v plném rozsahu, bez nějakých črtů, pokud je tu svoboda slova a 
pokud vy jste si potom ten článek četl a nemyslel jste to sarkasticky a ironicky, ale bohužel na 
všechny čtenáře to tak působilo, aspoň na ty, se kterými jsem mluvila, pak já tu vaši reakci 
beru, kterou jste dal jako reakci na můj článek, a mám na vás otázku – musela paní 
Sedláčková rozbíjet konkurzní komisi? Nestálo za ní 8 let poctivé práce? Protože zrovna v tom 
momentě, kdy získávala 80% finančních prostředků z EU, neměla ani den volna, to posoudím, 
neměla žádnou dovolenou, byť jsem se já, aspoň po večerech snažila jí nějaký rámec, jak 
říkám po stránce odborné.

- Čili kritika na zadavatele, projekt, ne že vás slyším, že jste byli oklamáni, ten nebyl kvalitně 
připraven.

- Já vím, že tím svým projevem jsem nesympatická p. Hluzínovi, vím to, pane náměstku, 
protože ty vaše invektiva nebyly jenom na tom kulatém stolu byli vůči paní Mgr.Kužílkové, 
vy řeknete, za koho lobuju? Já vůbec nevím, co to je lobbing, já fakt nevím, protože ho 
nevyužívám.

- Ale apeluju spíš na vás, jako na zastupitele, nechtěla bych tady sedět, nechtěla bych tady být a 
já vám řeknu proč – já jsem velmi přímý člověk, jsem si toho vědoma a opravdu řeknu to, co 
si myslím a vím, že to vaše rozhodování je velmi těžké, vy tu totiž sedíte z pozice politických 
stran a tak, jak p. Hlavinku taky znám, Čestmíre, promiň, tady vůbec nebyla spojena tato 
hrubá nemravná slova s tvojí osobou, nevyznělo to tak, my jsme tam seděli vzadu a pochopili 
jsme to všichni stejně, nakonec i já v tom hovořím i v tom článku a chtěla jsem teda říct, by 
byste totiž měli rozhodovat tak, jak si přejí občané, tzn. vy byste při rozhodování neměli ztratit 
lidskou tvář podle toho, co vám říkají občané a pak byste teprve měli zvažovat své rozhodnutí 
politicky

občanka
- chci na pravou míru uvést to, nám bylo několikrát vkládáno do úst, že lobujeme, jak to tady 

použila paní Neulsová, za paní ředitelku Sedláčkovou
- z mého pohledu, mám tam ve škole dvě děti, syna staršího v páté třídě a pokud by ve vedení 

byla paní Grigárková, paní Matulová nebo kterákoliv jiná paní učitelka nebo ředitelka, tak 
budu za ni lobovat, protože jsem absolutně spokojená s tím, jakým způsobem ta škola funguje, 
proto je paní ředitelka vyzdvihována jako paní ředitelka

- ještě dvě věci, které beru velmi osobně – na 10.12. byla svolána školní rada, byl tam p.Hluzín, 
p. Pospíšilová a p. Hluzín řekl, že on bude v případě konkurzu volit p. ředitelku Sedláčkovou a 
můžete mi odpovědět hned, proč jste lhal?
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Mgr. Hluzín
- v době, kdy jsme uvažovali o sloučení škol, vůbec na tom začátku, tak nás možná některé ani 

nenapadlo, že by to mohl být někdo jiný než paní Sedláčková, ale bohužel, celá ta událost, 
celý ten projekt jak postupoval, měl svůj vývoj a ten vývoj vyústil nakonec ve výsledek 
konkurzu a já nemám pocit, že bych lhal, já jsem v té době byl skutečně přesvědčený, že paní 
Sedláčková když půjde do konkurzu, tak tím konkurzem projde jako vítěz

občanka 
- já bych chtěla reagovat na to, co tady říkala paní Václavíčková
- mluvila o upravené škole, prostředí, ale klima školy nedělá jenom materiální zázemí, ale 

v podstatě ty vztahy, které se tam odehrávají, ať už jsou mezi učiteli, žáky, učiteli navzájem a 
teď se vlastně spojují dva týmy, které dříve prostě byly označeny za neslučitelné a tak to 
v mnohém je

- možná, nevím, jestli jsem se špatně vyjádřila nebo jestli jsem byla špatně pochopena, co se 
týká školního vzdělávacího programu – ano tento program se dá udělat společný, ale prostě na 
Hranické a v Mateřídoušce se odehrává to klima školy na základě trochu odlišných přístupů a 
to je právě ten důvod, proč si rodiče vyberou tu,  kterou školu a každá škola má přibližně 
stejný počet žáků, přestože škola na Hranické začínala se 700 nebo 800 žáky a Mateřídouška 
začínala s 11, 14 žáky v prvním roce

- prostě rozlišujeme se, co se týká řešení určitých situací a nám je vyčítáno, že máme 
rozvolněné hranice i vlastně v oblasti chování a jednání žáků a že s nimi příliš diskutujeme, 
musím říct, že jako my to děláme proto, protože jednak to umíme s těmi žáky takto diskutovat 
a můžeme si připustit určitou formu diskuse, protože si to ukočírujeme a tady taky to je důvod 
proč si rodiče, kteří teď dávají děti na Mateřídoušku a kteří ji fandí, tak to je ten důvod proč –
v těch přístupech – zatím víme, že na ZŠ Hranická jsou v těch přístupech direktivnější a ty 
hranice mají užší, narazili jsme na to i při tvorbě školního vzdělávacího programu, když jsme 
probírali oblast hodnocení

- toto jsou dvě věci, které se velmi těžce slučují a nejde vybrat z každého přístupu to lepší nebo 
jenom půlku, prostě buď je to tak nebo je to tak a rodiče, kteří si vybrali tyto školy, tak šli do 
jedné nebo do druhé, v případě, že to bude jinak, klima školy se naruší a rodiče nebudou dávat 
žáky do sloučené předmostské školy a budou hledat školu jinde, takže zvažte, jestli tento krok 
opravdu povede k tomu, že se vytvoří silný subjekt

- ještě jsem se chtěla zeptat p. Hluzína – proč jsme byli ujišťováni, že se nic neděje a přitom 
byly vedeny kroky ke zrušení Mateřídoušky? Bylo řečeno, že škola se neruší a najednou se 
prostě škola zrušila, proto bych chtěla, aby mi to p. Hluzín vysvětlil

Mgr. Hluzín
- myslím, že jsem to řekl jednou pedagogickému kolektivu školy, řeknu to znovu poněkolikáté, 

škola se sice formálně zrušila jako právnický subjekt, škola přechází do jiných budov, podle 
mě nejde o zrušení školy, ta škola musí pokračovat, konec konců půjdou tam i pedagogové, 
takže myslím si, že to klima, které ve škole bude, bude hodně záležet především na nich

občanka - p. Lužová
- vážení zastupitelé, vážení hosté, já vás moc prosím, abyste se zamysleli nad tím, co přinese 

sloučení škol tímto způsobem a co naopak vezme, není k tomu potřeba žádná SWOT analýzy
v úhledné tabulce

- Co sloučení přinese dobrého? Přestože pan Hluzín tvrdí, že důvodem sloučení nejsou finance, 
tento důvod je stále vnímán jako hlavní. Je možné, že by sloučení mohlo přinést nějakou 
finanční úsporu, kterou nikdo nevyčíslil. Ale pouze z krátkodobého hlediska. Školství u nás 
směřuje ke zřizování takových škol, jako je Mateřídouška. V budoucnu tedy budou 
vynakládány nemalé prostředky na podporu změn ve školách směrem k inkluzi. Už dnes, když 
si otevřete stránky Ministerstva školství a zadáte heslo inkluzívní školy, objeví se přes 2000 
dokumentů. Podpora inkluze ze strany státu, a to i finanční, je naprosto zřejmá. Dobrý 
hospodář, pane Dostal,  by si tedy rozhodně neměl takovouto fungující školu zrušit.
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Co sloučení přinese negativního ? Zanikne jedinečná škola Mateřídouška. Občané Přerova 
ztratí možnost volby mezi dvěma odlišnými typy základních škol – velkou klasickou školou  a 
inkluzívní školou rodinného typu, iniciativa, nadšení, motivace pedagogů, kteří aktivně 
budovali Mateřídoušku, budou zrušením jejich školy utlumeny, některé děti, kterým byla 
odborníky přímo doporučena malá škola rodinného typu, budou ve velké škole trpět a možná 
budou muset odejít. Ale kam řekněte nám kam? Celé sloučení je ušito horkou jehlou 
v krátkém čase. Někteří rodiče zvolí raději jinou školu před nejistotou v novém sloučeném 
zařízení a může tak nastat odliv žáků. V lidech zůstane pocit nespravedlnosti, pocit zmaru, 
nedůvěra v dobrou vůli  politiků. Když zvednete ruku pro náš Návrh na zachování obou škol, 
ublíží to někomu? Určitě ne. Náš návrh ruší tu naplněnost, o které jste mluvili, že škola na 
Hranické není dostatečně naplněna žáky a škola po přijetí našeho návrhu bude dostatečně 
zaplněna, obě školy - Mateřídouška i ZŠ Komenského se budou moci dál přirozeně rozvíjet, 
Přerov bude mít školu s certifikátem „Férová škola“, jakých je zatím jen 23 v celé ČR, budova 
Pod skalkou nebude chátrat a bude smysluplně využita, mateřídouška může díky svým 
mnohaletým zkušenostem nabídnout ostatním školám, jejich pedagogům, žákům i rodičům 
pomoc v podobě odborného a metodického poradenství, konzultačních činností apod., ZŠ 
Komenského se svou nově jmenovanou ředitelkou paní Václavíčkovou se dle její vize může 
postupně transformovat na školu inkluzívního typu a vytvořit tak příznivé podmínky na možné 
sloučení obou škol v budoucnosti, bude-li to v zájmu občanů města. Třeba také někdy získá 
titul „Férová škola“ a pak bude ideální čas na sloučení.

- prosím vás, abyste hlasovali pro náš návrh. Školu lze zrušit velmi rychle, ale vybudovat ji, 
trvá léta. 

Mgr. Kulíšek 
- již se nikdo nehlásí do diskuse, uzavírám rozpravu a přikročíme k hlasování o tomto materiálu
- poprosil bych pana Mgr. Puchalského, byl to doplňující návrh z vaší strany? Ano, tedy pouze 

se ujišťuji, bodem 6. Odvolává z funkce uvolněného radního - náměstka primátora Mgr. 
Dušana Hluzína…

Mgr. Puchalský - technická
- ZM po projednání odvolává pana Dušana Hluzína z funkce primátora města Přerova
- Chci, aby se o bodu 6 hlasovalo přednostně a zvlášť

Mgr. Kulíšek 
- Hlasujme o tom, jestli budeme hlasovat zvlášť o bodu 6, jako o doplňujícím návrhu a potom o 

ostatních bodech dohromady

Hlasování: 8 pro, 3 proti, 6 se zdrželo, 15 nehlasovalo – NEPROŠLO

Mgr. Puchalský - technická
- Stahuji svůj doplňující návrh

Hlasování o bodech 1-5: 10 pro, 7 proti, 6 se zdrželo, 9 nehlasovalo - NEPROŠLO

PŘESTÁVKA:  15.25 – 15.35 hodin

777/18/2/2013 Informace o činnosti Rady města Přerova od 17. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
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Diskuse:
p. Laga
- dovolil bych si mít dotaz na usnesení 2503/65/9/2013 – jedná se o roční vyúčtování ostatní 

dopravní obslužnosti na linkách v oblasti Přerova, jedná se o Veoliu Transport Morava – rád 
bych slyšel výsledek, jak to dopadlo, nebo kolik vrací, nebo jakým způsobem – nenašel jsem
to nikde v žádném vyúčtování 

Mgr. Kulíšek
- dám vám samozřejmě písemnou odpověď, jednalo se o příměstskou dopravu Veolii, která je 

konaná v rámci integrovaného dopravního systému v Olomouckém kraji – přesná čísla vám 
samozřejmě zašlu písemně v zákonné lhůtě

Mgr. Puchalský
- na p. primátora – aby už opakovaně zajistil jistý řád a pořádek doručování materiálů 

zastupitelstvu 
- cituji čl. 3 odst. 6 písm. a –„ zpracovatel je povinen zajistit vložení elektronické verze 

předlohy do příslušného elektronického systému- koná-li se zasedání zastupitelstva v pondělí, 
je uzávěrka stanovena na pátek 10 dní před konáním zasedání do 9.00 hodin“

- Rada zjevně samozřejmě takovýto proces nerespektuje tzn. nerespektuje Jednací řád 
Zastupitelstva neb dostáváme v průběhu týdne i v pátek materiály, tedy po lhůtě, která je 
stanovena jednacím řádem

- já nevím, jak by se p.primátor jako senátor tvářil, kdyby neschválený návrh zákona přišel do 
senátu a ex post přišla předsedkyně sněmovny zdůvodňovat, že materiál byl přijat 

- takže prosím o striktní a důslednou nápravu těchto nedostatků 
- pak bych chtěl poměrně podrobnou informaci o tom, že 7.5.2013 snad policie zajistila některé 

podklady na magistrátním úřadu, chtěl bych vědět jaké a které věci se týkají, poměrně 
podrobně prosím písemnou zprávu p. primátora 

- pak bych chtěl písemnou zprávu od p.primátora k usnesení Rady č. 2458/65/4/2013 – radnice 
na Horním náměstí – na základě čeho Rada dospěla, pomíjím usnesení zastupitelstva, poměrně 
vážně diskutované k tomu, že má být za současné ekonomicko provozní situace města Přerova 
dopracována projektová dokumentace a mandátní smlouva na přemístění radnice na Horní 
náměstí do domu č.9,10 – děkuji za písemnou odpověď

- poslední dotaz mám k usnesení č. 2445/64/3/2013 – zajištění energetických úspor k objektu 
ZŠ Svisle – Rada rozhodla vyzvat zájemce a mezi ně patří Přerovská stavební společnost a.s. 
přesto, že nemá vypořádány všechny závazky vůči městu, což je v rozporu s vnitřním 
předpisem 7/09 a  to ve značném rozsahu – pokud jsem byl úřednictvem informován, tak je to 
600 tis.Kč dluží městu – tam je to tuším už rozhodnuto soudem a pak jsem bádal v dalších 
dokumentech na odboru majetku a zjistil jsem, že nejsou do dneška vypořádány vztahy k tzv. 
„Hygieně“ v Přerově přestože od kolaudace uplynul víc než rok 

Mgr. Karola
- k té poslední části otázky – zmíněná veřejná zakázky je vyhlašována zadavatelem tedy Radou 

města v režimu zákon o veřejných zakázkách, tedy v režimu zák.137/2006 Sb.ve znění 
pozdějších předpisů, který samozřejmě jak p.zastupitel Puchalský, jistě bude souhlasit, má 
vyšší právní validitu než vnitřní předpis zastupitelstva

- tato veřejná zakázka je vyhlášena ve formě tzv. užšího řízení, které má dvě fáze – první fáze je 
tedy osloven kompletně celý trh, všichni potencionální uchazeči o zakázku, kteří jsou vyzváni 
k prokázání kvalifikace a to v rozsahu, který stanoví § 53,54 a 56

- k tomu už jen konstatuji, že § 53 tedy základní kvalifikační předpoklady neumožňuje vyloučit 
žádného z potencionálních uchazečů, který má nějaký závazek vůči zadavateli, pouze 
umožňuje vyloučit ty z potencionálních uchazečů, kteří mají závazky vůči státu tzn. vůči 
finančnímu úřadu nebo vůči sociálnímu zabezpečení a nebo vůči zdravotnímu pojištění
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Bc. Zatloukal
- já bych chtěl hovořit o parkování ve městě Přerově, toto jsme projednávali na několika radách 

v několika materiálech, konkrétně bych chtěl hovořit o časově omezeném stání
- 4.4. loňského roku usnesením Rady vznikla pracovní skupina pro dopravu v klidu. Následně 

ve spolupráci s odborníky z magistrátu a vysoké školy vznikl návrh na konkrétní kroky řešení 
dopravy v Přerově. Jedním z nich byl návrh na časově omezené stání. Tento návrh byl dále 
rozpracován s tím, že po diskusích v této pracovní skupině bylo vytipováno 5 lokalit, ve 
kterých by bylo možné parkovat s časovým omezením 2 hodiny. Jedná se o parkovací plochu 
naproti SOU na Šířavě, kde je v tuto chvíli placené stání. Parkoviště vedle bývalého 
armádního domu v Čechově ulici, u finančního úřadu, u velké pasáže v Palackého ulici a na 
parkovišti u nemocnice, kde je pro časově omezené stání vyčleněná první řada. Celkem se 
jedná o zhruba 100 parkovacích míst. Tato novinka bude v platnosti od  1.7. , kdy bude 
umožněno v časech Po-Pá od 8 - 18, So od 8 – 12 parkovat pouze 2 hodiny,

- parkoviště budou osazeny příslušnou dopravní značkou s dodatkovou tabulkou, která bude 
informovat řidiče o již zmíněných časech.

- Parkovací kotouč  můžete zakoupit v městském informačním centru na náměstí TGM a v 
recepci sídla TSMPr - Na Hrázi 7. Cena kotouče je 20,- Kč, prvních 600 ks kotoučů jsme 
během jednoho dne rozdali zdarma, netušili jsme tak velký zájem. Ihned jsme objednali 
dalších 3000 ks, které jsou na uvedených místech v prodeji. Jinak řidič může použít jakýkoliv 
parkovací kotouč, který si zakoupil v minulosti.

- jak to vlastně funguje? Řidič přijede na parkoviště např. v 10 hodin dopoledne. Na parkovacím 
kotouči, stejně jako kdysi ve škole na učebnicových hodinách nastaví ručičku na 10 hodin. 
Zdarma může na tomto parkovišti parkovat, ale pouze do 12 hodin, po tomto čase musí 
parkoviště opustit.

- nyní bude záležet na občanech, jak budou ukáznění a budou tyto pravidla dodržovat. Dovedu 
si představit, že nám sami občané budou dávat tipy na které parkoviště by se tato jednoduchá 
změna, která má za cíl zvětšit průtočnost parkovišť, dala uplatnit. Možná, že se tak od příštího 
roku počet těchto parkovacích míst s časovým omezením rozšíří.

Mgr. Puchalský
- musím reagovat na vystoupení p. Karoly – míním, že ta jeho interpretace je v rozporu s mnoha 

prvky naprosto rozumného chápání práva – za prvé on zužuje zákonnou licenci pouze na státní 
peníze, což je katastrofální a nepřijatelné a ani zákonodárce to tak v důvodové zprávě nemínil, 
takže ta licence zákonná platí nepochybně i pro obecní a krajské úřady a krajské peníze se 
vším všudy, se všemi dopady podle základních principů transparentnosti, rovnosti a 
nediskriminovanosti 

- já nechápu v čem je základní problém vychrlit 3 paragrafy a neinterpretovat je v duchu zákona 
smyslu veřejných zakázek je téměř nepřijatelné

- za druhé se tedy ptám, když to tak je, tak proč ten pokyn nebyl změněn

Hlasování: 26 pro, 2 se zdrželi, 4 nehlasovali

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

778/18/3/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 622, pozemku 
p.č. 274/1 a části pozemku p.č. 273 vše v k.ú. Čekyně

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků p.č. 622, zahrada,    
o výměře 975 m2, části pozemku p.č. 273, ostatní plocha, o výměře cca 671 m2 a pozemku p.č. 
274/1, ostatní plocha, o výměře 1455 m2 vše v k.ú. Čekyně do majetku statutárního města 
Přerova.

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 622, 
zahrada, o výměře 975 m2 a části pozemku p.č. 273, ostatní plocha, o výměře cca 671 m2 oba 
v k.ú. Čekyně ve spoluvlastnictví manželů Ing. Z.M. a D.M. k id 1/2 a Z.R. k id 1/2.

Hlasování: 32 pro

779/18/3/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1137/1, p.č. 1137/3, 
p.č. 1137/4,  1137/8, p.č. 1138, p.č. 1139, p.č. 1140, p.č. 1141, p.č. 
1144/1, p.č. 1144/2, p.č. 1145/2, p.č. 1145/16, p.č. 1143/1, p.č. 1143/2 v 
k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

neschvaluje záměr  statutárního města Přerov úplatný převod pozemků  p.č. 1137/1, lesní pozemek, o 
výměře 419175 m2,  p.č. 1137/3, ostatní plocha, o výměře 2745 m2, p.č. 1137/4, lesní pozemek,  o 
výměře 350 m2,  1137/8, lesní pozemek, o výměře 71508 m2,  p.č. 1138, lesní pozemek, o výměře 
47785 m2,  p.č. 1139, lesní pozemek , o výměře 15868 m2, p.č. 1140,ostatní plocha, o výměře 6992 
m2,  p.č. 1141, lesní pozemek, o výměře 1187 m2,  p.č. 1144/1,ostatní plocha, o výměře 919 m2,  p.č. 
1144/2, ostatní plocha o výměře 835 m2, p.č. 1145/2, lesní pozemek, o výměře 2793 m2, p.č. 1145/16, 
ostatní plocha, o výměře 2199 m2, p.č. 1143/1, trvalý travní porost, o výměře 49604 m2,  p.č. 1143/2, 
lesní pozemek, o výměře 4964 m2 vše   v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

VARIANTA  II.
schvaluje záměr  statutárního města Přerov úplatný převod pozemků  p.č. 1137/1, lesní pozemek, o 
výměře 419175 m2,  p.č. 1137/3, ostatní plocha, o výměře 2745 m2,  p.č. 1137/4, lesní pozemek,  o 
výměře 350 m2,  1137/8, lesní pozemek, o výměře 71508 m2,  p.č. 1138, lesní pozemek, o výměře 47785 
m2,  p.č. 1139, lesní pozemek , o výměře 15868 m2, p.č. 1140,ostatní plocha, o výměře 6992 m2,  p.č. 
1141, lesní pozemek, o výměře 1187 m2,  p.č. 1144/1,ostatní plocha, o výměře 919 m2,  p.č. 1144/2, 
ostatní plocha o výměře 835 m2, p.č. 1145/2, lesní pozemek, o výměře 2793 m2, p.č. 1145/16, ostatní 
plocha, o výměře 2199 m2, p.č. 1143/1, trvalý travní porost, o výměře 49604 m2, p.č. 1143/2, lesní 
pozemek, o výměře 4964 m2 vše   v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Diskuse:
Ing. Symerský
- chtěl bych se zeptat, jaké je stanovisko TSMPr s.r.o., v materiálu je sděleno, že bude sděleno 

předkladatelem

Ing. Koněvalík – ředitel TSMPr s.r.o.
- neprodávat, nechat v majetku města

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel: 32pro
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780/18/3/2013 Záměr statutárního města Přerova – nájem a výpůjčka nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořících Městský dům 
na ul. Kratochvílova 1 v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního 
města Přerova –  objektu k bydlení č.p. 148 (Městský dům, ul. Kratochvílova 1), příslušného k 
části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov, včetně 
příslušenství.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – výpůjčku nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 136 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře         
1464 m2 v k.ú. Přerov.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- i když jde o záměr nemohu pro tento materiál hlasovat tak jak je navržen
- v důvodové zprávě se píše, že samozřejmě Teplo Přerov by mělo vyrovnané hospodaření 

v MD – proč by také nemělo, protože jestliže bude inkasovat příjmy z pronájmů a bude se 
starat jenom o správu, ačkoliv opravy tam nese město, nevím, proč by neměla mít vyrovnaný 
rozpočet

- nechápu, proč by právě ten MD neměl provozovat KIS – podle mě byl proto, ten KIS zřízen, 
právě naopak příjmy z pronájmů by měly dotovat ztrátu z kultury – my na jedné straně říkáme, 
že sice Teplo Přerov bude provozovat MD a nebude potřebovat dotace, ale vzápětí dodáváme, 
že ty dotace budeme dávat KIS, zkusme to už jednou, jestli opravdu ten MD si sám na sebe 
nevydělá

- potom v tom případě pokud Teplo Přerov o to stojí, tak v tom případě jim dejme celý MD, ale 
včetně ztráty z kultury a nebudeme poskytovat ani korunu z dotace

p. Jandová
- já v tomto případě mám stejný názor jako paní Pospíšilová, chtěla bych upozornit na to, že 

minimálně 15 let, možná že i víc, nevím jak dlouho byl v podnájmu p. Karas před p. 
Chantúrem, nemá město Přerov pravdivé konkrétní informace o celém provozu MD, proto 
bych navrhovala vrátit MD KISu, tak jak to bylo původně plánováno, zjistit jak se provoz ve 
skutečnosti pohybuje a píše se tady, že je to bez dotací a to přece vůbec není pravda, protože 
příjem z plesů, z pronájmů, tak to už je jakýsi způsob získání peněz, které nebude mít město, 
takže myslím si, že celý ten materiál, kde se používají slova, že z ekonomického hlediska je 
návrh rozumný a fúze by měla být pro vlastníka velkým přínosem – mělo by, věříme, tady 
není vůbec nic konkrétního, jsou to všechno jenom odhady, proto si myslím, že město Přerov 
by mělo se vrátit do MD, zjistit, jak to tam s provozem je, pronájmy by měly dotovat kulturu a 
měli bychom ušetřit na těch dotacích celkových

Mgr. Puchalský
- já myslím, že stupeň privatizace veřejného prostoru prostřednictvím Tepla a.s. překračuje 

jistou mez
- v Přerově vedle sebe máme zřízené dvě realitní kanceláře – jedna je Přerovská rozvojová a 

druhým se postupně stává Teplo Přerov a ten hlavní předmět činnosti, smysl a účel začíná 
postupně zanikávat u Tepla

- hospodaření se naprosto vytrácí i z dohledu příslušných orgánů především Kontrolního 
výboru, jeho rady, která plní funkci a samozřejmě je to nadsázka, kterou teď řeknu – p. 
Kulíšek jako předseda představenstva se stává realitním přerovským makléřem ať chce nebo 
nechce – kumuluje na sebe obrovskou realitní moc a to je vždycky špatné, takže můj názor je 
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nepokračovat v tom záměru, věc odložit, dojednat s vedením KISu postupné předání celého 
objektu, nechat na KISu i vyhlášení výběrového řízení na gastroslužby atd. a během dvou, tří 
let se k tomu problému vrátit a zjistit jak si KIS při provozování kultury v Přerově stojí, co to 
stojí a jak si stojí a to já považuji za kriteriální a nejrozumnější, všechno ostatní je násilné 
řešení tzv. jakési ekonomizace problému, který není jenom ekonomický

Mgr. Kulíšek
- nevím, jak jste to myslel s tím realitním makléřem, protože jste myslel pravděpodobně bazén a 

zimní stadion, což jako beru
- já bych jenom řekl, že jak bazén, tak zimní stadion, to rozhodnutí, které jsme učinili a dali do 

správy akciové společnosti Teplo, tak byla velmi rozumná a správné kroky, protože 
managerským schopnostem p.ředitele a díky rozvážnému hospodaření a úsporám při 
provozování těchto zařízení, tam došlo  úsporám přes 1 mil.korun měsíčně v provozu těchto 
zařízení a tyto peníze byly všechny reinvestovány do těchto sportovních zařízení

- když půjdete na krytý bazén, ten ještě před 6 roky byl opravdu ve špatném stavu, dnes se běžte 
podívat, co všechno na bazéně vzniklo díky tomu, že se o něho s péčí správného hospodáře 
správně stará společnost Teplo

- já netvrdím, že MD musí být ve správě Tepla, ale jako myšlenka se mi to úplně nezdá špatné a 
s tou realitní kanceláří se ještě k tomu vrátím – na místě p. Kulíška jako realitního makléře 
může sedět úplně někdo jiný a bude spravovat tento majetek úplně se stejnou péčí řádného 
hospodáře 

primátor Ing. Lajtoch
- p. Puchalský, vy jste byl v té restrukturalizační komisi nebo výboru, který jsme řešili i 

provozování našich sportovních zařízení
- vycházeli jsme tam z určitého modelu tzn. příspěvek tehdejší příspěvkové organizace Služby 

města Přerova, ten byl základ pro další spolupráci
- to, že Teplo Přerov našlo úspory, které jsou evidentní a jsou doložitelné, tak je vkládá do 

modernizace těchto sportovních zařízení 
- nicméně tady byl model předkladatelů, jestli bychom nemohli použít část těchto prostředků i 

na kulturu, tady v tom je možná problém, já jenom chci podotknout, že s tímto modelem přišli 
i KIS a nový p.ředitel Macíček, který se domluvil na spolupráci s Teplem Přerov

- otázkou je, jestli splníme všechny normy EU, jestli to bude nebo nebude možné, ale pokud to 
nepůjde přes Teplo Přerov, tak samozřejmě nastupují KIS, které se budou o tuto nemovitost 
komplexně starat

Mgr. Puchalský
- já jenom poznámku, já jsem to říkal jenom jako nadsázku a vůbec jsem neútočil na vaši osobu, 

doufám, že jste to tak vzal
- k p. primátorovi – já se nechci vracet do minulosti co jsme diskutovali na výboru 

restrukturalizace, to byly úplně jiné věci, vývoj je za ty tři, čtyři roky úplně jinde, to je další 
věc, pak je to ještě hala SK – další nemovitost a pak je to bankovní služba, ať chcete nebo 
nechcete, takže ten proces privatizace nekontrolovaný veřejnými orgány opravdu bují a to je to 
zásadní, to je principiální po čem já volám, nic víc a nic méně

občan – p. Kohout
- Teplo Přerov úspory skutečně v provozování sportovišť našlo a reinvestovalo je, ale 

podotýkám, že z rozhodnutí p. Kulíška – předsedy představenstva nebylo možno zkontrolovat 
výběrové řízení na tyto akce, údajně nemáme kompetence

- pokud by byl jakýkoliv slušný správce těchto sportovišť, najde úspory také stejně jako Teplo, 
nevím, proč by to mělo být vyhrazeno jen této společnosti

- já jenom připomenu ten vývoj a proč se mi ten krok nelíbí – ono je to celkem jednoduché, 
protože pokud si pan předseda představenstva vyhradí pravomoc zakazovat nebo povolovat 
přístup Kontrolního výboru na určité kontrolované záležitosti, konkrétně výběrové řízení, 
potom na sebe atrahuje kompetence, které by neměl mít, pokud se jedná o správu veřejného 



30

majetku a toto veřejný majetek se vším všudy je, MD je také veřejný majetek, je to majetek 
lidí města Přerova

- v okamžiku, kdy to převedeme pod Teplo Přerov, tak ztratíme kontrolu, tak jak nebudu moct 
já člen Kontrolního výboru kontrolovat majetek města, tak nebudu moct ani podle 106 jako 
občan města si vyžádat podklady v tom smyslu, abych byl informován, jak se hospodaří

- takže já bych byl rád, kdybyste i toto vzali v potaz 

Mgr. Kulíšek
- dovolím si reagovat – p. Kohout už na třetím zastupitelstvu si neustále opakuje nepravdu, že 

jsem mu znemožnil přístup k výběrovým řízením, už neříká k jakým, já ani nevím, co má na 
mysli pořádně, já jsem přesně jako předseda představenstva i celé představenstvo, nejenom já, 
postupovali v duchu usnesení tohoto zastupitelstva a v duchu toho, čím byl pověřen kontrolní 
orgán, tyto doklady byly předloženy, překontrolovány a nad rámec toto usnesení ještě 
předseda Kontrolního výboru zkontroloval některé věci, které byly požadovány

občan – p. Kohout
- já vím, že budete hrát pane náměstku trochu zapomětlivého, ale byly to výběrové řízení na 

bazéně a byly to prostředky reinvestované a byly to prostředky dotační, kdy město dotuje a my 
jsme spolu vedli docela rozsáhlou emailovou dokumentaci, kde jste se vymezil a zabránil jste 
mi v pokračování kontroly

- já si myslím, že mám zplnomocnění jak zastupitelstvem, jako člen Kontrolního výboru, tak 
mám i zákonné zmocnění a to vy vůbec, ale vůbec nerespektujete

Mgr. Kulíše
- já už zde nechci vést polemiku, ale vy jste žádné zákonné zmocnění od tohoto zastupitelstva 

neměl, vy jste měl pouze na to, na co jste provedl kontrolu a to jsem konzultoval s panem 
předsedou a na vše na co jste měl zákonné právo jste dostal

- jestli myslíte na výběrové řízení na úklidové služby na bazéně, já mám dobrou paměť, tak to 
jste nedostal, protože to nebylo předmětem usnesení tohoto zastupitelstva

Hlasování: 20 pro, 6 proti, 6 se zdrželo

781/18/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 16 
bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích 
p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod 16 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 
2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 
5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17) a spoluvlastnických podílů 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v 
k.ú. Přerov a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, které k 
vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do 
vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 
25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 
této předlohy.



31

2. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu k pozemkům p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov, který přísluší k bytové jednotce č. 2506/4, 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. Vlastníci bytové jednotky a 
kupní cena je uvedena v příloze č. 1 této předlohy.

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval

782/18/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2540/6 v objektu k 
bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541,  příslušném pro část obce Přerov 
I – Město na pozemku p.č. 5738/5, v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 
72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 734/17/3/2013, schváleného 
na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 15.4.2013, kterým Zastupitelstvo města Přerova       
v bodu č. 1

"schválilo 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 byly 
uvedeny v příloze č. 1 této předlohy"
a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2540/6, 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/

2540/6 3+1 L.B. 740/16353 238.730 Kč
358.094 Kč

20.964 Kč 117.561 Kč 377.255 Kč
496.619 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/

2540/6 3+1 L.B.
M.J.

740/16353 238.730 Kč
358.094 Kč

20.964 Kč 117.561 Kč 377.255 Kč
496.619 Kč
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V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2540/6 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

Hlasování: 32 pro

783/18/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2601/3 v objektu k 
bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602,  příslušném pro část obce Přerov 
I – Město na pozemku p.č. 5739/3, v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 
72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

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

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2601/3, kdy se 
původní znění přílohy:

jednotka nájemce velikost
podílu

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

cena
pozemku ve
výši 30%

hodnota
oprav přísl.
k jednotce

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

2601/3 2+1 D.K. 5198/173777 170.252 Kč
255.378 Kč

13.931 Kč 60.869 Kč 245.052 Kč
330.178 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/

2601/3 2+1 D.I. 5198/173777 170.252 Kč
255.378 Kč

13.931 Kč 60.869 Kč 245.052 Kč
330.178 Kč

V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2601/3 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

Hlasování: 32 pro
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784/18/3/2013 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:

1. ruší své usnesení ze 17. zasedání konaného dne 15.4.2013, kterým schválilo 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.

2. 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 paní 
H.K., za kupní cenu 102.750,- Kč, t.j. 250,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2013

Hlasování: 32 pro

785/18/3/2013 Převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov - části
pozemku p.č. 235 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 235, 
zastavěná plocha v k.ú. Přerov označené dle geometrického plánu č. 5574-54/2012  jako pozemek p.č. 
235, ostatní  plocha, zeleň o výměře 320 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova      
do vlastnictví  Mgr.B.L. za cenu vzešlou z výběrového řízení ve výši  1.120.000,-Kč, tj. 3 500,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

Diskuse:
p. Passinger
- ano byl jsem to já, kdo navrhl opakovat toto výběrové řízení a je to z toho důvodu, že si 

myslím, že u takových lokalit nebo objektů a pozemků, kde je takový velikánský zájem, je 
přece rozhodnutí o dobrém hospodaření města, protože si myslím, že místo 3 500 Kč by klidně 
mohlo být za m2 5 000 Kč

- na komisi jsme se neusnesli a Rada to schválila, já si myslím, že kdyby se to vzalo aspoň jako 
precedens a vypracoval se nějaký nový předpis, kde by opravdu, kdyby byl takový velikánský 
zájem, aby se udělalo první kolo, druhé kolo apod.

- myslím si, že jako správní hospodáři, musíme se starat o město Přerov a nejenom prodávat co 
nejlépe pro toho kdo si to koupí a draho kupovat, já mám pocit, že některé ty skupiny občanů 
už na to dávno přišly, že se to děje trošičku jináč a my se nechováme zrovna jako dobří 
hospodáři

p. Zácha, DiS.
- ten návrh byl diskutován, nicméně vzpomeňme si na výběrové řízení, které jsme uskutečnili 

možná na začátku tohoto roku, kdy jsme prodávali bývalé učiliště, zrušili jsme výběrové 
řízení, vyhlásili jsme ho znovu a byli jsme mínus 100  nebo 200 tisíc
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- nechci vám oponovat, neumím věštit z křišťálové koule, jestli bychom vyhandlovali víc, stejně 
nebo míň nicméně na Radě to také bylo diskutováno, samozřejmě ve hře byl tak převod na 
přímo žadateli p. Říhovskému, já říkám za sebe, nejsem zasažen žádnou minulostí v této 
lokalitě a viděl jsem jako nejčistější vyhlásit výběrové řízení – přihlásilo se 5 uchazečů, ty 
ceny máte v důvodové zprávě, vítěz byl p. B.L.

občan – p. Horký
- v první řadě musím říct, že jsem pro p. Říhovského, který se zúčastnil tohoto výběrového 

řízeni, zpracovával nějakou studii
- vyjádřím se k této lokalitě, která jistě se shodneme, patří mezi jedno z nejvýznamnějších míst 

ve městě Přerově, které ještě není zastavěno, je na přímé ose Tyršova mostu a výběrové řízení 
neklade žádné kvalitativní podmínky

- je mi opravdu líto, že v materiálu nevidím žádné vyjádření městské architektky – mlčí, 
bohužel

- nevím, zda-li někdo z vás byl v posledních 10-ti, 15-ti letech např. v Litomyšli a bavil se 
s panem starostou, jak tam se prodávají pozemky, které mají podobný význam – tam se 
neprodají do té doby, dokud zájemci nepřistoupí na podmínky stanovené městem, město má 
právo jakožto vlastník, který bude možná prodávat tento pozemek, stanovit si jakékoliv 
podmínky, tady se prostě prodá pozemek, protože se prostě řekne – územní plán stanovuje 
smíšenou zástavbu a hotovo a to je jedna z věcí, která mi je obecně nejenom v tomto případě 
velmi líto

- naopak další věc, protože jsem tuto studii zpracovával už před několika lety, vím, že p. 
Řihovský měl zájem o ten pozemek mnohem dříve než letos, v té době se ovšem čekalo než se 
postaví Tyršův most atd., no a nakonec se vyhlásilo výběrové řízení, aby sousedovi nebyl 
tento pozemek prodán, ačkoliv vlastní oba dva objekty, které jsou teď na obrázku ukázány a to 
že zastupitelům nabízí minimálně stejně vysokou cenu svědčí o tom, že má opravdu zájem 
zachovat pro sebe klid a dobré sousedství, ne tak, jak se tam podařilo s tou předimenzovanou 
nábřežní výstavbou Přerovské stavební

občan – p. Říhovský
- já bych chtěl reagovat na pana náměstka Záchu s tím, že si není jistý, jestli by ta cena 

nedopadla jako u toho učiliště, že by to mohlo jít dolů – určitě ne
- já už jsem psal dopis vám všem, kde jsem jasně avizoval, že jsem připraven tu cenu přeplatit 

případně to doplnit to, která je ta vítězná
- a jinak další věc, k tomu vyhlášení výběrového řízení, do dnes mi nebyl nikdo schopen říct 

proč se vůbec vyhlašovalo, když jsem já byl jediný jakoby oficiální s podanou žádostí a přitom 
vedle v sousedství se prodávaly pozemky 50 m od tama bez vyhlášení výběrového řízení, to 
šlo na přímo, bohužel asi pro mě to nejde, toto mi nikdo nevysvětlil, já to vnímám jako 
porušení zásady nějakého rovného zacházení

- když jsem se do výběrového řízení přihlásil, když jsem mimo uvedenou cenu nabídl i jakousi 
přidanou hodnotu v podobě 15 parkovacích míst a dostavby celé té linie až na navázání 
polyfunkčního domu, tak na to asi taky nikdo nepřihlédl, já si myslím, že ten rozdíl v té ceně 
je minimální proti této mé přidané hodnotě, kterou jsem tam nabídl, parkovací místa jsou pro 
Přerov potřebná a v případě, že tam bude cizí vlastník, tak tam parkovací místa nebudou vůbec 
žádná a předpokládám, že dostane jiný vlastník výjimku na tuto věc

- v případě, že bych chtěl, že by se tento prodej zrušil zastupitelstvem a vyhlásilo se nové 
transparentní výběrové řízení, ve kterém mimo ceny bude i hlavním kritériem urbanistická a 
ideová studie, kterou by měla jako město posoudit v rámci, co tam opravdu bude, protože si 
myslím, že vzhledem k tomu, že Tyršův most, který má několik ocenění, tak by se tam mělo 
opravdu zvážit, co tam bude teda stát

p. Zácha, DiS.
- nepopírám, že jsme se s p. Říhovským několikrát sešli, samozřejmě informace, které jsem měl 

jsem mu poskytl a musím se ohradit kvůli jednomu sdělení – transparentnější výběrové řízení 
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– to skutečně když jste řekl do mikrofonu tady na zastupitelstvu, tak to vypadá, jako bychom 
si tam hráli nějaké techtle mechtle 

- výběrové řízení bylo vyhlášeno, nabídky byly odevzdány, rozlepila to majetková komise, ze 
všeho jsou zápisy, u všeho byli svědci, takže já se fakt ohrazuji na to, že to bylo 
netransparentní výběrové řízení

- skutečně si asi p. Říhovský, co by spolumajitel, má smůlu, že to nebylo asi vyhlášeno dřív, 
protože já nevím, jak by má předchůdkyně rozhodovala, já tady vidím volný pozemek v centru 
města, na lukrativním místě a pokud bychom měli vždycky prodávat tomu, co si zažádá jako 
první, za cenu znaleckého posudku, toto asi není úplně správné, víme v jaké době žijeme, já 
skutečně bych rád dosloužil s čistým štítem

p. Passinger - technická
- bylo to transparentní řízení

Mgr. Puchalský
- mohlo být transparentní ve formálním slova smyslu, ve věcném a vnitřním slova smyslu to 

muselo být šikovně řízené
- já jsem si ty materiály přečetl na odboru majetku, seznámil jsem se s nimi, podrobně celé ty 

dokumenty tak jak si je srovnal s nimi vás nebudu obtěžovat ani otravovat, ale jedna věc je pro 
mě ale nepřijatelná – když se poradní orgán neshodne na ničem a p. Passinger navrhuje nové 
výběrové řízení, proč bychom se mu měli bránit

- už to samotné hlasování je zcela srozumitelné a jasné, nebylo rozhodnuto, Rada uchopila tu 
věc sama a samozřejmě rozhodla

- skutečně se domnívám, že by bylo moudré vyhlásit nové výběrové řízení a v tom výběrovém 
řízení tak jak naznačoval p.Horký stanovit takové regulativy, abychom v tom exponovaném 
prostoru proti novémuTyršovu mostu, čelně proti tomu, té uliční fasády jsou objeveny velmi 
vzácné vykopávky, nevíme jak naložíme s tímto prostorem

- je třeba ty věci velice citlivě posuzovat a opět neekonomizovat, budování veřejného prostoru 
skutečně na světě není jenom otázka získání peněz, ale taky získání přidané hodnoty, formy, 
říkám krásy urbanistického ladění a dalších aspektů

- já chápu, že peníze vedou o tu věc boj
- velice by mě zajímalo jak Mgr. B.L., pražský advokát, si představuje budování tohoto 

prostoru, pokud je tak korektní, že chce v Přerově investovat a investovat uměřeně a 
architektonicky pěkně, tak ať přijde a představí nám svoji představu, pokud nemá pozemek na 
spekulaci

občan – p. Frídl
- jsem statutárním zástupcem společnosti PSS Přerovská stavební a.s.
- pan Mgr. B.L. je advokát, který zastupuje naši společnost částečně, je člověk, který nějakým 

způsobem zabezpečoval prodej našich nemovitostí v Praze
- s panem L. chceme pokračovat ve výstavbě Nábřeží PFB v duchu předchozích dvou objektů 

PFB 1 a 2, aby byl zachován jednotný styl a rukopis p.arch.Mrkose, kterého si vlastně pro 
výstavbu toho prvního polyfunkčního domu vybralo město Přerov a tak předurčilo ráz této části 
nábřeží 

- pro vás jako pro zástupce a správce našeho města tak nabízíme jasné, konkrétní a viditelné 
řešení, i když toto nebylo hodnotícím kritériem

- nevidím důvod pro zrušení výběrového řízení, nejvyšší cena byla nabídnuta, pokud někdo 
kdokoliv chtěl nabídnout cenu vyšší, pak k tomu měl přeci v rámci výběrového řízení příležitost

p. Jandová
- osobně bych chtěla jen sdělit a dát protinávrh – já nemohu hlasovat z několika důvodů pro 

tento materiál, protože vadí mi, že se opravdu komise neshodla v tom hlasování, myslím si, že 
to je dost vážný důvod a i proto mělo být to výběrové řízen zrušeno, chtěla bych opravdu 
znát názor komise
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- druhá věc, která mi vadí, že p. Říhovský je soused, který vlastně projevoval zájem o pozemek 
dříve a nabízí docela příjemnou věc, jak mluvil o parkovišti, se kterými se potýkáme na místě 
těch archeologických nálezů, to se mi líbí, že to by byla možnost, kdybychom zachovali 
v celém rozsahu to místo těch nálezů a mohli bychom udělat parkoviště třeba zde, je to věc 
k dalšímu jednání, ale myslím si, že by se tím Rada měla zabývat

- další věc je, že tak jak mluvil Ing.arch.Horký, že vlastně nemáme žádné podmínky na zástavbu 
tohoto prostoru, celá věc se mi zdá uspěchaná a je to opravdu vzácná lokalita v centru, kterou 
bychom měli jaksi pečlivě promyslet a potom se rozhodnout

- dávám tedy protinávrh neschválit úplatný převod pozemku

Mgr. Kulíšek
- musím reagovat na paní Jandovou, protože si vzpomínám na p.arch. Šrámkovou, která navrhla 

celý most a vždycky nám říkala, abychom tady v té lokalitě uzavřeli ten vstup do města, 
mockrát jsme se o tom bavili i s p.Puchalským, že by bylo dobré to uzavřít nějakým blokem 
rohového domu, neumím si představit, že bychom tam měli parkoviště, ale dobře, to je jen můj 
názor a vzpomínám si na ty debaty s p. Šrámkovou

občan – p. Říhovský
- tam nešlo o parkoviště na tomto místě, tam bylo myšleno parkoviště na mém vlastním 

pozemku, co je za tím 
- bych chtěl reagovat na p. Záchu – já jsem neřekl, že tam to výběrové řízení bylo 

netransparentní, já jsem řekl, že kdyby bylo nové, tak by mělo být transparentní, tak jsem to 
myslel, já jsem nenapadl tamto výběrové řízení 

- ještě jak jste říkal, že by se nemělo, kdo si požádá o pozemek, aby mu ho hned prodali a vy 
jste to udělali přesně tam vedle, prodali jste Přerovské stavební několik pozemků bez 
výběrového řízení a toto mi nebyl nikdo schopen vysvětlit proč když tam to šlo před rokem a 
v mém případě to nejde, myslím si, že jsem navrhl dost velkou cenu, vyšší cenu za metr než 
koupila Přerovská stavební společnost pozemky vedle, toto mi vadí

Ing. Dostal
- já bych vůbec neměl problém hlasovat, aby se zrušilo výběrové řízení a vypsalo nové, ale 

opravdu mám obavu i když jsou zde sliby, že cena padne minimálně stejná nebo vyšší, kdyby 
padla nižší, tak ať potom, kdo to „doplatí“?

- ať to vyhraje soused vpravo nebo soused vlevo, pořád to budou sousedé a já se ptám, ke 
stavebnímu řízení budou potřebovat souhlas jeden druhého nebo druhý toho prvního

- já si kladu otázku, že když už teď vidím jaký je tady konkurenční boj o tento pozemek a jestli 
by tam vůbec, ať to komukoliv prodáme, něco vzniklo, jestli by tam fakt na té zelené ploše 
nevzniklo jen parkovací místo, které je třeba nějak přislíbeno, jestli by to nezůstalo prázdné 
kvůli nějakým sporů sousedů

občan – p. Horký
- tak ještě jednou – nevím, jak p. Dostal se díval na katastrální mapu, hranice s tímto pozemkem 

má pouze p. Říhovský a město, nikoliv Přerovská stavební
- tady opravdu v tomto výběrovém řízení nejsou žádné kvalitativní požadavky na to, co tam má 

stát, ale není dokonce naznačeno, že bude smlouva o smlouvě budoucí, ono to pomalu začíná 
vypadat jako Škodova ulice – prodáme a uvidíme, co s tím investor udělá, tam nejsou žádné 
záruky, že tam někdo kdokoliv získá něco postaví, myslím si, že tento důležitý pozemek by měl 
nějaké záruky mít

p. Zácha, DiS.
- pokusím se to zrekapitulovat - ano, p. Říhovský si požádal již v minulosti, jestli mám dobré 

informace nežádal si o tento pozemek, ale o pozemek před tou garáží jak tam má za účelem 
dostavění té v budoucnu provozovny, teď tentokrát si požádal o převod tohoto pozemku

- ano, já se k tomu přiznávám, my jsme se sešli, my jsme to diskutovali, nicméně ten pozemek 
je v centru města, na lukrativní pozici a nezlobte se, pane Říhovský, věděl jste, že se bude 
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vyhlašovat výběrové řízení, nebyl proti tomu žádný odpor, vyhlásili jsme ho a vyhrál to B.L., 
já ho neznám a skutečně do minulosti jsem neznal ani vás, já nevím, čím to zavání nebo 
nezavání, jestli tady vystoupil statutární zástupce Přerovské stavební, prostě za sebe říkám, dal 
nejvyšší cenu, splnil podmínky výběrového řízení a mě to zase spíš trošku zavání tím, že 
bohužel to nevyhrál p. Říhovský, tak do toho hodíme vidle

- když zrušíme výběrové řízení, vyhlásíme třetí, co když to vyhraje pan Navrátil? Já nevím, a 
s tím parkovištěm, chápu, toto je ta přidaná hodnota, to jsem vám taky řekl, vy jste skutečně 
jediný, který v tom dvorním traktu za vaší nemovitostí jste schopen nabídnout parkovací místo 
pro těch 15 automobilů, tak jak jste nabídl v té nabídce, nicméně ať tam staví kterýkoliv 
investor, bude mít podmínku zbudovat parkovací místa

- máme tady jednu nemovitost v Přerově, kde se s tím trápíme léta letoucí, vzpomeňte si na 
nemovitost pana Č., taky měl povinnost zbudovat parkovací místa, jsou zbudovány a dnes je to 
střet toho zablokování parkoviště, ale to je jiná kauza

Mgr. Puchalský
- já se skutečně domnívám, že bychom skutečně měli být v této situaci nad věcí, být moudří, 

neschválit úplatný převod, neprodávat to v současné době, nespěchat, ten spěch nemůže přece 
pocházet z radnice, ani z magistrátu, ten spěch a já děkuji panu Frídlovi za to, co tady řekl, 
samozřejmě vychází z venku, je externí, já si ho vážím, že přiznal, že B.L. je advokát 
Přerovské stavební, tedy přiznal spojitost toho záměru, dokonce přiznal to, že pan L. je 
nepřímo bílý nebo černý kůň tohoto problému, já to všechno respektuji, nicméně zamysleme 
se opravdu nad tím co děláme, protože to území a já zase řeknu svůj názor, mě se ta nábřežní 
zástavba dvakrát nelíbí, zůstávají nebytové prostory prázdné, to jsou přeexponované záměry, 
byty jsou prázdné, budou dlouhodobě prázdné, je to území, kde ta voda jednou za čas vyskočí 
atd.

- opravdu zvažme, jestli se necháme tlačit silnou společností, která se jmenuje Přerovská 
stavební a samozřejmě realizovala toho hodně na území města, o tom není pochyb, ale jestli se 
v tomto případě necháme dotlačit do toho, abychom řekli, ano bude to p. L., ve svém důsledku 
to bude ta přerovská ta druhá, to s.r.o., jejíž jednatelem je p. Frídl a tak to asi dopadne

- buďme korektní ke všem ostatním, k Přerovu a k Přerovákům

Hlasování o protinávrhu p. Jandové (neschválit): 9 pro, 3 proti, 17 se zdrželo, 2 nehlasovali

Hlasování o předloženém návrhu: 18 pro, 5 proti, 7se zdrželo, 1 nehlasoval

786/18/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – nebytové jednotky v objektu bytový dům č.p. 2506, 2507, 
2508, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
5748/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

schvaluje úplatný převod nebytové jednotky  č. 2508/102, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům 
č.p. 2506, 2507, 2508, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5745/8, 5745/9, 
5745/10, v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17) o celkové výměře 48,60 m2 včetně s ním souvisejícího  
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2506, 2507, 2508, příslušném k části obce 
Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 5745/8, 5745/9, 5745/10 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5745/8, 
5745/9, 5745/10, zast.pl.  a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id.  243/6770 z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví B.S. za kupní cenu ve výši 199.000,-Kč (cena v místě a čase obvyklá).

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 31.8.2013

VARIANTA  II.

schvaluje schválit úplatný převod nebytové jednotky  č. 2508/102, jiný nebytový prostor, v objektu 
bytový dům č.p. 2506, 2507, 2508, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5745/8, 
5745/9, 5745/10, v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17) o celkové výměře 48,60 m2 včetně s ním 
souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2506, 2507, 2508, 
příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 5745/8, 5745/9, 5745/10 v k.ú. Přerov a na 
pozemku p.č. 5745/8, 5745/9, 5745/10, zast.pl.  a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id.  243/6770 z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví B.S. za kupní cenu ve výši 100.000,-Kč včetně 
úhrady za znalecký posudek.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2013

Hlasování o variantě II, kterou doporučil předkladatel: 26 pro, 6 nehlasovalo

787/18/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2539/8 v objektu    
k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541,  příslušném pro část obce 
Přerov I – Město na pozemku p.č. 5738/5, v k.ú. Přerov ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 734/17/3/2013, schváleného 
na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 15.4.2013, kterým Zastupitelstvo města Přerova       
v bodu č. 1

"schválilo 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. 5738/5, 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 byly 
uvedeny v příloze č. 1 této předlohy"

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytové jednotky č. 2539/8, 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/

2539/8 3+1 B.J.
B.J.

752/16353 239.757 Kč
359.635 Kč

21.304 Kč 119.468 Kč 380.529 Kč
500.407 Kč

nahrazuje zněním:
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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/

2539/8 3+1 B.J. 752/16353 239.757 Kč
359.635 Kč

21.304 Kč 119.468 Kč 380.529 Kč
500.407 Kč

V částech netýkajících se bytové jednotky č. 2539/8 se výše uvedené usnesení včetně přílohy nemění.

Hlasování: 32 pro

788/18/3/2013 Úplatný převod pozemků p.č. 5307/456, 5307/457, 5307/458, 5307/542, 
5307/546, 5307/551, 5307/553 a 5307/554, vše v k.ú. Přerov,                    
z podílového spoluvlastnictví K.F. a S.S. do vlastnictví statutárního 
města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemků p.č. 5307/456 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře 83 m2, p.č. 5307/457 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 61 m2, p.č. 5307/458 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 44 m2, p.č. 5307/542 
(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 185 m2, p.č. 5307/546 (ostatní plocha – manipulační 
plocha) o výměře 95 m2, p.č. 5307/551 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 40 m2, p.č. 5307/553 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 723 m2 a p.č. 5307/554 (ostatní plocha – manipulační 
plocha) o výměře 80 m2, vše v k.ú. Přerov, včetně všech součástí a příslušenství, z podílového 
spoluvlastnictví K.F. a S.S. (každá k id. ½), do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou 
kupní cenu ve výši 469.050,- Kč, a to za podmínky finančního krytí.

Hlasování: 26 pro, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval

789/18/3/2013 Převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova části 
pozemku p.č. 5466/16, p.č. 5466/34, p.č. 5466/8, p.č. 5466/5 vše v k.ú. 
Přerov a infrastruktury na pozemcích p.č. 1583/1, p.č. 5056, p.č. 
5453/1, p.č. 5353/7, p.č. 5455/1, p.č. 5466/5, p.č. 5466/8, p.č. 5466/16, 
p.č. 5728/1, p.č. 5729, p.č. 5730, p.č. 5731, p.č. 5734/1, p.č. 5737/1 vše   v 
k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod  části pozemku p.č. 5466/16 v k.ú. Přerov, dle geometrického 
plánu č. 5132-136/2009  označené jako pozemek p.č. 5466/50, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 349 m2  z vlastnictví Ing. P.a Z.T., části pozemku p.č. 5466/5  v k.ú. 
Přerov dle geometrického plánu  5132-136/2009  označené  jako pozemek p.č. 5466/52, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m2   z vlastnictví  M.F., části p.č. 5466/34 v 
k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5132-136/2009  označené  jako pozemek p.č. 5466/51, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 m2,  z vlastnictví M.a A.F., části pozemku p.č
5466/8,  v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5132-136/2009  označené jako pozemek 
p.č.5466/49 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 144 m2 vše v k.ú. Přerov z 
vlastnictví P.S.,  do vlastnictví   statutárního města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 30.12.2013

2. schvaluje bezúplatný převod pozemní komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na 
pozemcích p.č. 1583/1, p.č. 5056, p.č. 5453/1, p.č. 5353/7, p.č. 5455/1, p.č. 5466/5, p.č. 
5466/8, p.č. 5466/16, p.č. 5728/1, p.č. 5729, p.č. 5730, p.č. 5731, p.č. 5734/1, p.č. 5737/1 vše   
v k.ú. Přerov, (schválené v kolaudačním  rozhodnutí  Magistrátu města Přerova, Odboru 
dopravy  ze dne 10.12.2009, č. 53/2009, kolaudačním rozhodnutí č. 30/2011, kolaudačním 
souhlasem  č. 202/2008 vydaného Magistrátem  města Přerova, Stavebním úřadem Přerov  dne 
22.10.2008 ) z vlastnictví   P.T., M.F., P.S., do vlastnictví statutárního města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasovali

790/18/3/2013 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova -  
spoluvlastnického podílu   pozemku  p.č. 5196/6 a   p.č. 5196/7  v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  spoluvlastnického podílu id. 
574/11543 k  pozemkům  p.č. 5196/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 183 m2 a p.č. 5196/7, 
zastavěná plocha, o  výměře 194 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky, Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, do vlastnictví 
Statutárního města Přerova, za kupní cenu ve výši 11 591,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval 

791/18/3/2013 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje směnu pozemku p.č.62/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, části p.č. 62/5, 
ost. plocha, označené dle geometrického plánu  č. 610-159/2012 jako pozemek p.č. 62/5, o 
výměře 892 m2, pozemek p.č. 62/15, ost. plocha, o výměře 63 m2, pozemek p.č. 591/2,  lesní 
pozemek, o výměře 327 m2 a pozemek p.č. 591/10, ost. plocha , o výměře 261 m2 ve 
vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 62/8, ost. plocha, o výměře 29 m2, 
pozemek p.č. 62/9, ost. plocha, o výměře 57 m2, pozemek p.č. 62/11, ost. plocha, o výměře 30 
m2, pozemek p.č. 622/12, trvalý travní porost, o výměře 1555 m2, části pozemku p.č. 62/7, ost. 
plocha, označené dle geometrického plánu č. 610-159/2012 jako pozemek p.č. 62/22, ost. 
plocha o výměře 37 m2, pozemek p.č. 62/21, ost. plocha o výměře 116 m2 a pozemek p.č. 
62/12, ost. plocha  o výměře 20 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví Jiřího 
Fialy, trvale bytem  Přerov I-Město, Malá Trávnická 2175/5, IČ 11558903.
Směna pozemků bude realizována bez doplatku  rozdílu ceny směňovaných pozemků.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 62/7, zast. 
plocha  nádvoří, o výměře 64 m2, p.č. 62/5, ost. plocha, o výměře 999 m2 a p.č. 591/2, lesní 
pozemek o výměře 327 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města 
Přerova.
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Diskuse:
Mgr. Puchalský
- i k tomuto materiálu, vzhledem na informace, které mám k dispozici nejenom z materiálu, 

který je předkládán se hloubě informovat a taky trošičku bádat v dokumentaci
- první věc, která mě zaráží je cena směnovaných pozemků, zjistil jsem, že cena pozemků v tom 

prostoru např. pozemku č. 622/8 jako v místě a čase obvyklá je 616,- Kč/m2 , celkem ten 
pozemek, to je ten pozemek sousedící s celým tím areálem stál 811 tis.Kč, tedy cena 
v podstatě 10x vyšší než s jakou cenou kalkulujeme my nebo s jakou cenou vstupujeme do 
směny my – to už je kritický stav

- díval jsem se do toho znaleckého posudku – to je téměř nepřijatelné, vím, že odpovědnost 
příslušného znalce je jeho subjektivní odpovědnost jak hodnotí, nicméně, když jsem si přečetl 
základní ustanovení příslušného právního předpisu tak jsem zjistil, že ty pozemky mají 
výrazně vyšší cenu než za jakou návrh doputoval do zastupitelstva

- směna je zjevně účelová, protože my ty pozemky nepotřebujeme k ničemu momentálně, jestli 
do budoucna část toho pozemku p. Fialy budeme potřebovat na kanalizaci, tak si je 
vykoupíme, ale v současné době když už, tak prodejme pozemky dlouhodobě zastavěné, které 
p. Fiala užívá bez právního důvodu a zdarma dlouhodobě k podnikání a prodejme je p.Fialovi 
za 600, 700 m2 , vyrovnejme se korektně, rovně jako se všemi ostatními

- neschovávejme pod směnu pozemků, která je účelová, řešení problémů p. Fialy
- já nebudu hlasovat pro tento materiál a dávám protinávrh, abychom neschválili směnu 

pozemku

p. Zácha, DiS.
- ano, tak jak jste říkal pane zastupiteli, cena za pozemek je 616,- Kč , my zde máme znalecký 

posudek, který je výrazně nižší, jsou tam srážky, protože je to v zátopové oblasti, že tam 
nejsou inženýrské sítě, je to samozřejmě odpovědnost toho znalce, jak ten posudek udělal

- za sebe říkám – žádná účelovost tam není, určitě ten areál většina z vás zná a víte, co tam 
v současné době probíhá, já tu účelovost vidím úplně někde jinde, skutečně tam dochází 
k osobním sporům a řeší se to potom tady, že se vedou tyto argumenty, rád bych se podíval do 
toho druhého znaleckého posudku za 616,- Kč

Občan – p. Hos
- jsem rád, že jsem občanem města Přerova, čemu nejsem rád – myslím si, že jakýkoliv transfer 

nemovitého majetku je věcí velice závažnou a myslím si, že by měly být k dispozici vždy 
všechny argumenty, které k dispozici být mohou a neměly by být k dispozici argumenty 
zkreslující, neřku-li zavádějící, neřku-li demagogické, které jsem bohužel zaslechl z úst pana 
zastupitele Puchalského

- já se přiznám, že od r. 2009 do dnešní doby funguji jako technický poradce pana žadatele a 
hledáme spolu koncepci jak funkčně areál využívat a samozřejmě jak vyřešit vlastnické vztahy 
k němu, ten areál je specifický, všichni ho známe jako uživatelé, je to volnočasový areál pro 
sportovní aktivity a je specifický tím, že se na něm pohybují 3 významní hráči, samozřejmě 
nejvýznamnějším hráčem je Statutární město Přerov, coby vlastník herní plochy tedy 
fotbalového hřiště a přilehlých pozemků, dalším významným hráčem a podstatným uživatelem 
je fotbalový klub, který na základě bezplatné výpůjčky, který hřiště využívá plus další přilehlé 
objekty a dalším významným hráčem je žadatel p. Fiala

- celou tu dobu od r. 2009 do dnešní doby všechny tyto tři právní subjekty hledaly nějakou 
společnou cestu, je to soubor jednání jednak s úředníky majetku, kterého se zúčastnili jak 
p.Fiala, tak zástupci fotbalového klubu a tato směna není jenom hříčka náhody, to není o tom, 
kdo co potřebuje, ale je to o tom, aby se našlo řešení, které bude nadčasové a pomůže všem 
zúčastněným

- první co je, tak fotbalový klub měl požadavek rozšíření herní plochy asi o 2,5 m, aby mohli 
hrát vyšší fotbalovou soutěž, to je první předpoklad té směny, kde se ukusuje jak z pozemku 
města, tak z pozemku p. Fialy, aby se vlastně splnil tento první požadavek k rozvoji fotbalu

- druhý požadavek je, že samozřejmě Fiala naprosto oficiálně na pozemcích města zahájil 
výstavbu na základě legálních stavebních povoleních, na základě souhlasu města coby 
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vlastníka toho pozemku a ty stavby taky řádně zkolaudoval, čili to, o čem dnes hovoříme je 
takový ten nepravidelný tvar (viz promítaný obrázek) s modrým flekem bazénu

- když město vstoupilo do jednání s Fialou, tak všechny tyto pozemky, kromě tohoto zadního, 
který měl statut lesa v katastru, ale už na něm není lesní porost, měly charakter luk a pastvin, 
čili jakákoliv další zhodnocení investiční toho pozemku rozhodně neproběhla za finance 
města, čili město mělo na začátku louku a pastvinu, ke které je přístup přes pozemky p. Fialy a 
nebo přes herní plochu hřiště, žádný přístup k těm pozemkům není, to jsou komerční vlastnosti 
toho pozemku, které si musíme na začátku uvědomit

- zaslechl jsem astronomickou sumu 616,- Kč/m2 , u té ceny zůstávám opravdu s němým 
úsměvem, poněvadž termín obvyklá cena, který se dneska naší legislativou kouzelně protahuje 
je dán § 2 zákona o oceňování majetku a to kouzlo tkví v tom, že stejné zboží, na stejném 
místě, ve stejném čase, stejná služba by se obchodovala za stejné peníze

- v rámci té mé aktivity se nám podařilo 5 600m2 v tomto areálu zcelit a vykoupit
- na volném trhu –v podstatě jednání zhruba s 20 vlastníky a spoluvlastníky, to nejsou 

jednoduchá jednání jsme sjednávali ceny na volném trhu a není to nic tajného – výkupní ceny 
těchto pozemků se pohybovaly v intervalu 75,-  – 80,- Kč/m2 a pak se objevil jeden 
nestandardní a naprosto spekulativní výkup – na pozemek, který jsem taky měli předjednán se 
objevil jiný kupec, já nechci ty důvody osvětlovat, není to na pořadu tohoto jednání, ale nabídl 
cenu jakou nabídl a ta se tam zobchodovala, naprosto nerelevantní výkup k těm všem 
ostatním, které se tam dobrovolně sjednávali mezi občany, čili to je ta cena, která se tam 
zkonstruovala

- my jsme se na majetku domluvili, že se pokusíme o výkupy těchto pozemků, abychom potom 
scelené mohli  nabídnout zpátky v rámci směny městu a tak se vlastně ucelila obecní cesta, 
aby celý přístup tím areálem po obecních pozemcích, to všechno je jasná koncepce, 
dlouhodobý projekt a výsledkem je tento návrh, který máte na stole, čili to není, že se hasí 
nějaký Fialův problém

- znovu říkám, tady byl záměr města, ten se dotáhl do této fáze, že vznikl návrh směny, byl 
záměr Fialy a byl záměr fotbalu, tohle je koprodukce všech těchto tří subjektů, kteří se podílejí 
na chodu areálu

- k tomu osvětlení – znovu říkám, je to v podstatě v metrech tak, že z vlastnictví města by se 
směnovalo 1 607 m2 a z vlastnictví p. Fialy 1 844 m2 , což v praxi znamená nějakých 237 m2 

rozdílu ve prospěch města
- a teď k té směně – v podstatě lze samozřejmě diskutovat o jednotkové ceně za m2 , ale musíme 

si uvědomit, že jsou to pozemky, které mají obdobný charakter, jsou to všechno pozemky 
určené v jedné lokalitě pro sportoviště, čili jestli nominálně budou stát 300 tis.Kč, ale metráží 
jsou proti sobě započteny a jsou to pozemky stejné kvality, ve stejné lokalitě, tak je prostě 
otázkou, co ten znalec stanovil nebo nestanovil

- já jenom říkám, že cena sjednaná se opravdu pohybovala do 80,-Kč/m2  , nikoliv 616,-Kč, je to 
jeden nestandardní projev investora, který lze považovat za neobvyklý

Mgr. Puchalský
- samozřejmě p. Hos vystupoval naprosto zaujatě a účelově, to je jeho koncept řešení a každý 

jiný může mít další koncept řešení
- jestliže p. Hos hledal standardní způsob a zdůvodňuje cenu v rámci směny, nic proti tomu, já 

jenom argumentuji, že standardně byl pozemek koupen za 616 tis. a jeho tvrzení, že je to 
nestandardní, to je skutečně demagogie, to nelze připustit, p.Hos přece nemůže vystupovat tak, 
že on prostřednictvím svých jednání s jednotlivými subjekty vč. úředníky města zařídil tento 
výsledek neboť p. Fiala to v podstatě nepotřebuje, to je prostě jakýsi návrh na řešení pro 
město, pro Fialu a pro další zúčastněné subjekty, ale já znovu opakuji, já nevidím důvodu, 
proč ten pozemek má být směněn do budoucna, já jenom říkám, že by bylo moudré, kdyby si 
p. Fiala své majetkoprávní věci upravil beze směny a že tam podniká a neplatí a že to má ve 
výpůjčce, tak i to je pro mě účelové řešení a jako řádný hospodář města Přerova 10 let trvající 
mezistav je pro mě skutečně nepřijatelný
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- i on připouští, že tam může mít pozemek cenu 300, 400, 600 tis., jistě, ale já znovu opakuji, že 
město Přerov své pozemky momentálně směňovat s pozemky p. Fialy, protože pozemky p. 
Fialy nepotřebuje a p. Fiala městské pozemky potřebuje

- vždyť ten hlavní pozemek je v podstatě bazén, část tenisových kurtů atd., co si o tom mám 
myslet?

- nepřijal jsem argumenty, které p.Hos, jako téměř advokát za p. Fialu tady snášel

p. Hlavinka
- můžu jen poděkovat p. Hosovi, že to osvětlil, myslím, že tomu všichni rozuměli a co se týká 

toho názoru, že nepotřebujeme pozemky p. Fialy, myslím si, že právě tyto pozemky 
potřebujeme na části té komunikace a pokud to dopadne všechno dobře, tak by se měla 
budovat kanalizace v Kozlovicích, já myslím, že je to naprosto zásadní věc

- mě by zajímalo, co by se stalo kdyby na základě toho, že nevlastníme nějaký pozemek, kde by 
se někdo zasekl, ta kanalizace by se nestavěla

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského (neschválit): 2 pro, 7 proti, 19 se zdrželo, 4 nehlasovali

Hlasování o předloženém materiálu: 23 pro, 1 proti, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval

792/18/3/2013 Doprodej 28 volných bytových jednotek s pohledávkou i 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 28 níže uvedených volných bytových jednotek s pohledávkou i bez pohledávky  
tzv. obálkovou metodou 

1. dvou bytových jednotek 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 
pozemku         p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5735/1 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
2468/1                                          5035/122985
2470/1                                          5018/122985

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. čtyř 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  
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                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2520/2                                          5720/138743
2519/4                                          5385/138743
2519/5                                          5563/138743
2519/6                                          5346/138743

4. bytové jednotky č. 86/22 v objektu k bydlení č.p. 86, příslušném k části obce Přerov II –
Předmostí, na pozemku p.č. 737 v k.ú. Předmostí (Pod skalkou 5) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 86,příslušném k části 
obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. 737 v k.ú. Předmostí a zastavěném pozemku p.č. 
737 v k.ú. Předmostí ve výši 3182/139164.

5. dvou 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. dvou bytových jednotek 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, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
629/1                                            4511/76986
629/15                                          5200/76986

7. tří bytových jednotek 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, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
1963/12                                        5847/185721
1963/17                                        5618/185721
1963/18                                        7722/185721

8. dvou bytových jednotek 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 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3671 v 
k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
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bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2382/5                                         4835/81003
2382/10                                        5356/81003

9. dvou bytových jednotek 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, které k 
vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2503/2                                          5521/132455
2505/5                                          5531/132455

10. čtyř 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
2531/2                                          5503/132855
2531/6                                          5505/132855
2532/1                                          5576/132855
2533/6                                          5524/132855

11. bytové jednotky č. 2698/17 v objektu k bydlení č.p. 2698, č.p. 2699 příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov (Optiky 10,12) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2698, č.p. 2699 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov a zastavěném 
pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. Přerov ve výši 525/21844. 

12.  čtyř bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I - Město,    
na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov (Na odpolední 2) včetně příslušného spoluvlastnického podílu     
na společných částech objektu bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I – Město,                 
na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3672 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
2178/2                                            7151/148496
2178/14                                          6818/148496
2178/18                                          7144/148496
2178/20                                          6635/148496
Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel

793/18/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
doprodej 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 a bytové jednotky č. 628/22 v objektu k bydlení č.p. 628, č.p. 
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634  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2883/63 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod – doprodej volné 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  zastavěném pozemku p.č. 
2129, zast. plocha, o výměře 275 m2  v k.ú. Přerov ve výši 5089/22267 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 5089/22267  k  pozemku p.č. 2129, zast. plocha o výměře 
275 m2 , ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví pana a paní J.a O.Č.  
za kupní cenu 155 000,- Kč.

2. schvaluje úplatný převod – doprodej volné 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  zastavěném 
pozemku p.č. 2883/63, zast. plocha, o výměře 513 m2  v k.ú. Přerov ve výši 291/15137 a 
příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 291/15137  k  pozemku p.č. 2129, zast. plocha    
o výměře 513 m2, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví paní ing. 
Z.K. za kupní cenu 604 500,- Kč.

Hlasování: 32 pro

PŘESTÁVKA: 17.15 – 17.25 hodin

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

794/18/4/2013 Poskytnutí peněžitého daru statutárnímu městu Děčín

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 statutárním městem Děčín, se sídlem Mírové 
náměstí 1175/5, PSČ 405 38, IČ 00261238, jako obdarovaným, na částečnou úhradu škod 
způsobených povodní,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2013

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě
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Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 685,8 * - 100,0 2 585,8

5269 210 Ostatní správa v oblasti hospodářských    
opatření pro krizové stavy

0,0 + 100,0   100,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- budu hovořit za předsedu Finančního výboru, který není dneska přítomen, ano tento materiál 

Finanční výbor projednával a jednoznačně doporučil ke schválení

Hlasování: 28 pro, 4 nehlasovali

795/18/4/2013 Veřejná sbírka - povodně Děčínsko 

K předloženému materiálu nebyly  žádné  připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. zřizuje dočasný peněžní fond s názvem „Povodně-Děčínsko 2013“,

2. vydává Statut dočasného peněžního fondu „Povodně-Děčínsko 2013“.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2013

Hlasování: 30 pro, 2 nehlasovali

796/18/4/2013 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společností 
Technické služby města Přerova, s. r. o. a Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., za rok 2012.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- materiály 4.2 a 4.3 FV doporučil ke schválení

Hlasování: 27 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasovali

797/18/4/2013 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města -
dodatek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společností 
Teplo Přerov, a. s. a Přerovská rozvojová, s. r. o.

Hlasování: 28 pro, 2 se zdrželi
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798/18/4/2013 Obecně závazná vyhláška č.../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2013, 
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2012,  o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.7.2013

Diskuse: 
Ing. Pospíšilová
- FV opět jednoznačně doporučil  vyhlášku ke schválení

Hlasování: 30 pro

799/18/4/2013 Rozpočtová opatření č. 8

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

Diskuse: 
Ing. Pospíšilová
- i tento materiál prošel bez připomínek a FV je doporučil ke schválení

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval

800/18/4/2013 Obecně závazná vyhláška č../2013, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány loterie a jiné podobné hry, ve znění Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2012

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje nevydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2013, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška  č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány loterie a jiné podobné hry, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.7.2013

Diskuse: 
Ing. Pospíšilová
- tento materiál byl opět projednán FV a ten jednoznačně doporučil  schválit nevydat OZV

Hlasování: 31 pro

801/18/4/2013 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Taneční školou Puls Přerov, IČ 70868514, se sídlem 
Přerov, Osmek 11, na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem HISTORY of 
DUCKBEAT a Tancem proti kriminalitě,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 705,8 * - 20,0 2 685,8

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 71,0 * + 20,0 91,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Diskuse:
p. Passinger
- nemám nic proti tanci, ať všichni tancují, ale co to je tanec proti kriminalitě?

Ing. Pospíšilová
- tento materiál byl projednáván ve FV, který ho projednal s tímto výsledkem:  0 pro,  3 proti, 

3 se zdrželi
- vycházeli jsme i samozřejmě z důvodové zprávy, kde tato taneční škola v podstatě žádala na 

jiný projekt, ale dostala peníze z grantového programu

Ing. Novotná – vedoucí Kanceláře primátora
- jedná se o taneční školu,  která podobný projekt dělá již druhým rokem a ve spolupráci 

s městem nějakým způsobem
- oni vytvářejí pódiové skladby na moderní hudbu, kde oni vlastně vycházejí z každodenního 

života a jestli jste třeba viděli ten loňský muzikál, tak tam byly i předváděny taneční formou 
různé problémy dnešní mládeže od toho jak některé děti vyrůstají na ulici a kam to potom 
vede, když berou drogy apod., takže oni navazují na loňský projekt, s tím že vychází z toho, 
kdo si hraje nezlobí nemá čas dělat tyto lumpárny a že možná, když se budeme dětem 
věnovat tak, že je to nejlepší forma prevence kriminality

Hlasování: 20 pro, 3 proti, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval

802/18/4/2013 Žádost o finanční podporu na vydání publikace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Sportovním klubem Přerov, IČ 00533963, se sídlem 
Petřivalského 1, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním publikace 
"Historie kopané v Přerově 1949-1989" v roce 2013,

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

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 2 797,8 * - 60,0 2 737,8
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(zastupitelstvo)

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 5,0 + 60,0 65,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Diskuse: 
Ing. Pospíšilová
- FV při projednávání této žádosti shledal, že mu chybí dost podstatných informací a to 

s jakým nákladem bude vydána publikace historie kopané, zda bude část nákladu určená 
k prodeji

- na základě tady toho dopadlo i hlasování: 1 pro, 4 proti, 2 se zdrželi

MUDr. Chromec – technická
- chtěl bych ohlásit, že se nám podařilo získat od soukromého sponzora 30 tis.Kč, takže 

bychom potřebovali už jen 30 tis. Kč
- v žádosti je poměrně všechno na co se paní kolegyně ptala uvedeno

Hlasování: 22 pro, 4 proti, 5 se zdrželo

803/18/4/2013 Žádost o poskytnutí dotace na poradenskou činnost pro spotřebitele    
ve městě Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. se neusneslo schválit poskytnutí dotace ve výši 5.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerovem a Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a 
Slezska, IČ 22831738, se sídlem Střelniční 8, 702 00 Ostrava, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s poradenskou činností pro spotřebitele ve městě Přerově v roce 2013,

2. se neusneslo schválit následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 862,8 - 5,0 2 857,8

2141 110 Vnitřní obchod 0,0 + 5,0 5,0

Diskuse: 
Ing. Pospíšilová
- na FV byl materiál projednáván, řekla bych, že členové FV zase řekli, že nemají dostatek 

informací, kolik občanů města Přerova využilo této poradenské služby, jestli s ní byli
spokojeni, jestli ji opravdu požadují a tomu odpovídalo hlasování: 1 pro, 3 proti, 3 se zdrželi

Hlasování: 17 pro, 4 proti, 10 se zdrželo - NEPROŠLO

804/18/4/2013 Žádost o poskytnutí finančních prostředků - krajské kolo v požárním 
sportu hasičů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,-- 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 částečnou úhradu 
nákladů spojených s pořádáním krajského kola v požárním sportu dobrovolných i 
profesionálních hasičů Olomouckého i Moravskoslezského kraje v roce 2013,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 857,8 * - 60,0 2 797,8

5512 110 Požární ochrana
- dobrovolná část

5,5 + 60,0 65,5

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Diskuse: 
Ing. Pospíšilová
- materiál byl projednáván FV, my jsme jako FV navrhli jinou částku a to částku 20 000,- Kč, 

o té jsme tedy i hlasovali: 7 pro, 1 proti
- takže já bych asi zřejmě měla podat protinávrh schválit dotaci ve výši 20 000,-Kč

primátor Ing. Lajtoch
- tak tady jsem čekal, že bude FV osvícený a že poskytne finanční prostředky, tady bych to 

bral opravdu, protože je to akce hasičů, která má tady v Přerově tradici, je to soutěž teď 
spojená Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, budou tady hasiči z těchto dvou krajů, 
myslím si, že tyto soutěže mají svůj smysl, byla soutěž mladých hasičů a naši vyhráli tuto 
sobotu Mistrovství ČR, takže určitá historie tady je,  já bych požádal zastupitele, jestli by 
tuto akci mohli podpořit

Bc. Zatloukal
- nechci dávat protinávrh, spíš bych apeloval na zastupitele, nechte tam těch 60 tis.Kč, přece 

jenom je to pro hasiče
- jak se říká těžce na cvičišti, lehce na bojišti, oni to dokázali při těch povodních v Čechách, že 

dokáží pomáhat

Hlasování o protinávrhu Ing. Pospíšilové (20 000,- Kč): 8 pro, 6 proti, 15 se zdrželo, 2 nehlasovali

Hlasování: 28 pro, 1 proti, 2 se zdrželi

805/18/4/2013 Poskytnutí finančního příspěvku na pořízení QSL lístků

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a panem J.P., na částečnou úhradu nákladů spojených s 
pořízením QSL lístků,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč
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PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 737,8 * - 10,0 2 727,8

3429 110 Ostatní zájmová činnost
a rekreace

0,0 + 10,0 10,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Diskuse: 
Ing. Pospíšilová
- FV projednal tento materiál a doporučil schválit tak, jak je navrženo

Hlasování: 27 pro, 2 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval

806/18/4/2013 Žádost o poskytnutí dotace na Vánoční koncert

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Kulturním spolkem Academic, o.s., IČ 60782323, se 
sídlem Přerov, tř. 17. listopadu 2, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním 
Vánočního koncertu,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 711,8 * - 6,0 2 705,8

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 65,0 * + 6,0 71,0
* počáteční stavy navazují na jiné předlohy

Diskuse: 
Ing. Pospíšilová
- členové FV tuto žádost podpořili a doporučili schválit usnesení tak, jak je navrženo

Hlasování: 26 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval
PŘESTÁVKA: 17.50 – 18.00 hodin

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

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

807/18/5/2013 Dopravní priority města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dopravní priority města Přerova v pořadí 1-8:
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1. Dálnice D1 -  stavby 0136, 0137
2. Přeložka silnice I/55

- MÚK s ČD V Předmostí vč. rozšíření ul. Polní
- Křižovatka sil. II/436 (budoucí I/55 - ul. Polní a Tržní) s ul. Dluhonskou
- Průtah centrem, 1. etapa, tzv. „průpich“

3. Silnice II/434 (napřímení ul. Tovačovská do podjezdu Kojetínská)
4. Silnice II/150 - propojení silnic II/434 (ul. Tovačovská) se silnicí I/55 (ul. gen. Štefánika) přes 

Mádrův podjezd
5. Rychlostní komunikace R/55 Přerov (Kokory) – Olomouc, s napojením silnice II/150 u  

Předmostí po vybudování dálnice D1
6. Spojka silnice II/150 a II/434 za Meoptou
7. Silniční obchvat Kozlovic (II/434)
8. Místní komunikace - propojení ul. Osmek - Lipnická přes areál výstaviště

Diskuse:
Mgr. Puchalský
- mám formální poznámku, já bych doporučoval na závažnost toho materiálu a taky jeho 

důsledky informační, aby v návrhu na usnesení:“ Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
schvaluje dopravní priority města Přerova“ a teď přímo v usnesení byly ty priority 
vyjmenovány, abychom neodkazovali dle důvodové zprávy, pak veřejnost a nikdo neví, co je 
obsahem těch našich dopravních priorit, to je, myslím, naprosto rozumná poznámka – hned 
v tom výroku sdělit na čem jsme se usnesli

primátor Ing. Lajtoch
- určitě je to dobrá poznámka a budeme se tím zabývat

Ing. Symerský
- chtěl jsem se zeptat zda-li jde o výčet priorit a nebo jestli je to pořadí těch priorit, jestli 

silniční obchvat Kozlovic je až sedmá priorita v pořadí

Mgr. Kulíšek
- já mohu říct, že to je pořadí priorit, tzn. jaké máme priority, pokud jste vzpomněl obchvat 

Kozlovic je na sedmém místě, protože já si myslím, že ty priority jsou nad tím, průpich, 
dálnice, jsou dneska pro občany Přerova daleko důležitější, nechci ten obchvat Kozlovic 
shazovat samozřejmě

občan – p. Horký
- mě jenom zaráží, že v těch dopravních prioritách je pouze a jen silniční doprava, není tam 

doprava cyklistická, ani železniční
- rád bych znal názor cyklokoordinátora na tyto dopravní priority, nejsou v podkladech

Mgr. Kulíšek
- pane Horký, vy jste to pravděpodobně vůbec nepochopil o co tady jde – cyklostezky 

budujeme na území města Přerova, jsou to naše stavby, na které získáváme dotace z fondů 
dopravní infrastruktury, budujeme cyklostezky, potom jsou to komunikace místní- to vůbec 
se toho netýká

- jsou to komunikace, které může ovlivnit naše spolupráce s Olomouckým krajem, tzn. cesty 
první a druhé třídy

p.Tomaníková
- chtěla jsem se jenom zeptat, jestli je to skloubené s krajem, protože četla jsem informace o 

Kozlovicích, že je chce kraj nějak realizovat a my je máme až na sedmém místě
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Mgr.Kulíšek
- jsou to priority, které my jako město řekneme kraji, aby se na tyto priority kraj zaměřil
- nevím, kdy chce kraj realizovat obchvat Kozlovic, slyším o tom už 6,7 let a pořád se stejně 

nic neděje, nicméně si pořád myslím, že pro občany města Přerova je důležitá dálnice, 
přeložka I/55 tzn. ten MUK, propojení, průtah městem, propojení Tovačovské, Kojetínské, 
propojení Tovačovská-Štefánika, Mádrův podjezd, to jsou pro nás priority a takto to 
předložíme kraji, to jsou pro Přerov zásadní stavby

- aniž bych chtěl shazovat obchvat Kozlovic, řeknu jednu věc – pokud bude dálniční obchvat 
města, pokud bude průtah městem, tak já si nemyslím, že obchvat Kozlovic je tak zásadní 
priorita, děláme všechno pro to, aby zde kamiony nejezdily

občan – p. Tužín
- navázal bych na kolegu architekta Horkého – materiál mě nepřesvědčil, trochu mě překvapil, 

opravdu tam naprosto chybí jakákoliv jiná doprava než doprava silniční ve smyslu staveb 
silniční infrastruktury, nesdílím názor pana náměstka Kulíška, že cyklostezky jsou nějaká 
přerovská záležitost

- minimálně vím, že cyklostezky lze financovat z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury je-li žádáno o dotace a vím, že cyklostezka č. 5 procházející Přerovem je 
mezinárodní cyklotrasou s minimálně celostátním významem a myslím si, že stejně jako 
cyklistická doprava může být na větší vzdálenosti, tak i železniční, silniční doprava může být 
na větší vzdálenosti

- já si myslím osobně, že ty priority z hlediska cyklistické dopravy a z hlediska železniční 
dopravy tady jednoznačně patří a myslím si, že pokud ten dokument je neobsahuje, tak by 
neměl být v této podobě schvalován a měl by být dopracován

- překvapuje mě, že se tam ocitly ty dvě komunikace, které nám evidentně nepatří a to je 
komunikace jako spojka mezi Želatovskou a Dvořákovou a druhá je komunikace přes 
výstaviště

- nijak nezpochybňuji, že je potřeba stavět i komunikace obslužné, pokud nám bylo v úvodu 
řečeno, že toto je něco, co má jít Olomouckému kraji, má se to týkat hlavních silnic a 
průtahu, tak určitě si myslím, že OL kraj nepotřebuje řešit spojku z Želatovské na 
Dvořákovu, aby tam vznikla nějaká přerovská místní výstavba, ano, může to být 
v rozvojových záměrech města Přerova, ale myslím si, že to nepatří do stejné kategorie 
komunikací a do stejné tematiky jako obchvat nebo průpich

p.Passinger
- když se podíváte na tu mapku, co máte před sebou, je tam 7 a 6
- ta 6 vede ze Želatovské ulice zas dovnitř města, ta 7 začíná za nemocnicí a prochází vlastně 

stejně Dvořákovou ulicí a jede zase městem
- když řešíme obchvat Kozlovic, tak řešme ho tím způsobem, že opravdu ta 7 bude natažena 

až navrch k té 6
- obchvat by měl být řešen tím způsobem, že by prakticky navazoval potom až na celkový 

obchvat mezi Újezdcem a Přerovem, aby vlastně obkroužil celý město Přerov
- jinak ty ostatní priority, nebudu se bavit o cyklostezkách, protože to asi nepochopili, ale tak, 

jak je to tam namalované, souhlasím s tím
- kdyby kruhový objezd, ta 2, tam už stála, tak myslím si, že v Přerově by nemusel být ani 

Tyrsův most, který v podstatě zdržuje tu dopravu a těch 160 mil. nebo kolik se tam utratilo 
bychom tam mohli použít

Bc.Zatloukal
- tento materiál není ani tak o obchvatu Kozlovic, ale primárně řeší, abychom kraji řekli, které 

jsou naše největší priority – dálnice D1 136, 137 dálniční úseky nejsou v gesci kraje, ale 
samozřejmě kraj nám v tom musí pomáhat, aby ŘSD tyto dálniční úseky vybudovalo, ale co 
už kraj zajímá a co bude financovat nebo předpokládáme, že by mohl pomoci finančně je ta 
2, hlavně průtah centrem, kde je tzv. první etapa průpich, tady v tomto nám může kraj 
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pomoct v tom, že nám finančně pomůže s financováním výkupu nemovitostí, které tam jsou 
a pak samozřejmě na ŘSD, které by samotnou stavbu komunikace financovalo

- takže toto si myslím, že je jedna z nejdůležitějších věcí v tomto materiálu a myslím si, že 
každému záleží na tom, aby ten průtah městem Přerovem byl a osobně si myslím, že je jedna 
z nejdůležitějších staveb, která by v co nejbližší době měla vzniknout na území města 
Přerova je mimoúrovňové křížení v Předmostí na trati, které tu dopravní situaci výrazně 
může změnit, to je ten trychtýř Přerova, který když se zacpe podjezd v Předmostí, tak stojí 
celý Přerov

p.Zácha, DiS.
- toto do jisté míry považuji jako akademickou debatu, podívejte kolik dokumentů jsme 

schválili
- já vám jenom ukážu, kolik za poslední půlrok komunikace – odbor majetku versus Správa 

silnic OL kraje, podívejte v jakém stavu jsou krajské komunikace na území města Přerova
- my se tady hádáme, jestli 7 dáme na 4 a 4 na 8, ale já bych byl rád, kdybychom začali od 

toho nejmenšího a to je od kvalitních oprav krajských komunikací,
- my jsem reklamovali, podívejte se na kruhový objezd ulice Jateční, bylo to opraveno 

v minulém týdnu a když zaprší, tak tam stojí 20 čísel vody
- budu rád když bude dálnice, když budou průpichy, průtahy a MUK – to je to, po čem Přerov 

volá, vzpomeňte si loni havárie na Kramářově ulici, kdy jeden kamion zablokoval a udělal 
kolaps na celý den na území města

- my teď skutečně usilovně pracujeme na tom, aby došlo k tomu kýženému omezení vjezdu 
nákladní dopravy do místních částí ať jsou to Kozlovice, Dluhonice, já věřím, že do konce 
prázdnin se nám to povede, ale co se týká tady těch schválených usnesení, samozřejmě budu 
hlasovat pro, ale mě jako správce tady toho našeho majetku trápí ten stav krajských 
komunikací

- já apeluji, máme historicky 2 náměstky krajského hejtmana, pánové pomozte nám s tím

Mg. Kulíšek
- samozřejmě prioritou priorit je dostavění dálnice D1, je to věc státu, ale ten kraj nám v tom 

může výrazně pomoct a potom je ta přeložka I/55, ten průtah městem, kde kraj by měl 
deklarovat to, co my jsme už deklarovali jako Přerov, že se budeme finančně spoluúčastnit, 
že pomůžeme s tím vybudováním a to by byl krok, na který slyší i Ministerstvo dopravy a 
ŘSD, že by se do toho mohli pustit

- pokud mám být upřímný a vidím těch 8 priorit, tak pokud se nám podaří udělat 1 a 2 nebo 3, 
tak budeme rádi, vždyť to jsou investice na 5,6,7 let v obrovském objemu

- nemyslím si, že by teď bylo důležité přehazovat 8 se 7 aniž bych to chtěl shazovat to, co 
říkal p. Passinger, ale pojďme ty priority nějakým způsobem deklarovat, dát je OL kraji, ať 
nám s tím pomůže, ať už se tady ta doprava pohne

občan – p. Horký
- když tady slyším, že jde o priority, tak proč je jich 10 a proč to teda neseškrtat a dát tam 

jenom 3 body, aby bylo naprosto zřejmé, že nám na tom záleží
- musím poděkovat, že v těch prioritách není letiště

Mgr. Kulíšek
- pane Horký, já vždycky žasnu, když zde vystoupíte, tak před chvílí jste nám tu vnucoval 

cyklostezky a teď to máme zúžit na 3 stavby, tomu vůbec nerozumím

primátor Ing. Lajtoch
- tu korespondenci jsem vedl já s ředitelem ŘSD Praha a to vlastně je už od loňského roku, 

kdy jsme se dohodli, respektive pan ředitel řekl, udělejme memorandum mezi ŘSD, 
Olomoucký kraj a město Přerov a my tu stavbu na základě toho, že je tam vůle samosprávy 
budeme realizovat

- pořád se hovoří o dálnici 0137 Přerov – Lipník, která už měla být zahájena v loňském roce
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- v r.2011 náměstek ministra deklaroval, kolik peněz je na to připraveno, nicméně ta dálnice 
měla být v letošním roce a věřím, že se letos zahájí, že ŘSD smysluplně vybere dodavatele, 
nicméně když se postaví Přerov-Lipník, tak je velká obava, že veškerá doprava jak od 
Říkovic, tak i od toho Lipníka prostě bude projíždět městem Přerovem, proto jsme se 
dohodli na této spolupráci, OL kraj přislíbil bez financí spoluúčast a ten průtah městem 
Přerovem je teďka komunikace I. třídy, ale až se postaví dálnice, tak to se bude předávat 
kraji a bude to komunikace II.třídy, tak proto je tam ten OL kraj, neboť tato komunikace 
bude do správy OL kraje

- toto je takový seznam té důležitosti, jak to vidí Rada města a předkládá to takto 
Zastupitelstvu města

Ing. Dostal
- dovolil bych si navázat na pana Puchalského a pana Symerského – určitě bychom měli 

vyjmenovat v tom návrhu usnesení ty priority, ale doplnit tam slovo v pořadí 1-8, protože 
opravdu ten seznam je napsán jako seznam, není tam napsáno pořadí, takže ať je tam 
napsáno tak jak to zní, ale místo důvodové zprávy pořadí atd.

Mgr. Kulíšek
- vy jste mě teď pane Dostal předběhl, protože jsem chtěl navrhnout doplňující návrh nebo 

změnit to usnesení, které by mělo znít, že „Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
schvaluje dopravní priority města Přerova v pořadí …“  a vyjmenovat tam ty priority 
z důvodové zprávy.

Mgr. Rašťák
- já se obávám, že takto striktně když si řekneme v jakém pořadí to chceme stavět, tak se 

nedopracujeme ničeho, protože budeme čekat až se postaví D1, pak budeme čekat až se 
postaví průtah městem, atd. 

- já vím, že to takto nebylo myšleno, ale aby ti, co to usnesení budou číst si to takto nevyložili 
a potom nám ty stavby takto začali stavět, tak to bychom se nemuseli dočkat ničeho

- já bych doporučoval prostě priority bez nějakého pořadí, že je to striktně, pořadí je dáno, 
jasně, ale když to dáme takto striktně, že trváme na nějakém pořadí, tak skutečně někdo, kdo 
toho bude chtít využít tak až postavíme dálnici tak vám budeme dělat průtah

primátor Ing. Lajtoch
- já bych to tak neviděl, ono to navazuje 
- pokud budeme stavět, tak první se bude stavět určitě dálnice 0137 Přerov-Lipník, pokud 

bude postavená, tak bude potřeba udělat průtah Přerovem, současně s tím se bude 
připravovat a realizovat výstavba 0136, která asi bude postavena tak, jak říkal p. Bárta, 
bývalý ministr dopravy, nevím, jestli to říkal tady v Přerově, ale určitě to říkal v Praze, že 
někdy v r. 2020 bude dostavěna dálnice D1

p. Hlavinka
- v této souvislosti bych podpořil p. Rašťáka, protože tak pokud vím, tak MUK by se mělo 

začít realizovat možná už v příštím roce a samozřejmě dálnice nebude postavená ani jeden 
úsek, takže chápu, co říkal

- myslím si, že ty priority jsou dány, v souvislosti s tím MUKem možná, že se v dalším 
materiálu budeme bavit nejen o zastávkách, ale i o cyklostezce do Předmostí, ale 
samozřejmě pokud bude vybudován ten MUK tak se otevírá možnost nějakého propojení 
těch cyklostezek v tom původním podjezdu a samozřejmě nějakého řešení, protože tam zcela 
zásadně ubude té dopravy

Mgr. Kulíšek
- já si na rozdíl tady od kolegů nemyslím, že bychom ty priority neměli očíslovat
- myslím si, že bychom tomu měli dát priority už z toho důvodu, ať jasně deklarujeme o co 

nám v Přerově jde, chceme dálnici, dálniční obchvat, průtah a pak ty další věci, které jsou 
tam uvedeny
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- nemyslím si, že je to špatně, protože nepředpokládám, že nám někdo začne stavět propojku 
Želatovské a Dvořákové dřív než dálnici, to už zacházíme do různých dedukcí 

- to pořadí by tam mělo být i už proto, že to po nás chtěl hejtman
- u dálnice D1 potřebujeme posílit podporu kraje, protože to není problém jenom Přerova, je 

to celokrajský problém, tady je to špunt na té komunikaci, to je problém celé té lokality, dnes 
ten Přerov, takže aby nám kraj pomohl v lobování na Ministerstvu dopravy, na ŘSD, ať se ta 
dálnice udělá a pak jsou akce, který ten kraj umí ovlivnit i finančně a tam zcela jasně vidím 
na prvním místě pomoc při financování toho průtahu a pak ty další věci

Mgr. Rašťák - technická
- já jsem samozřejmě neměl na mysli, že čísla, která jsou tam uvedená, se měli zrušit a změnit 

na odrážky, já jsem měl na mysli to, aby si někdo nemyslel, že tím, že tam řekneme v pořadí, 
nevyložil věci tak, že v tomto pořadí mají být věci budovány

- vypusťme slovo v pořadí a nechme, že schvalujeme nějaké priority a teď je máme očíslovány

Mgr. Puchalský
- já jenom, abychom zanechali lidové tvořivosti, přistoupili k hlasování a ukončili diskusi, 

protože myslím, že některé argumenty jsou víc než trapné

Hlasování o doplňujícím návrh Mgr. Kulíška: 32 pro

808/18/5/2013 Záměr zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-
Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

schvaluje upustit od záměru zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a 
pokračovat se záměrem propojení cyklostezky Velká Dlážka-Hranická.

VARIANTA  II.
schvaluje pokračovat v záměru zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a 
propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická

Diskuse: 
Mgr. Kulíšek
- já navrhuji ve variantě I usnesení: „ZM schvaluje upustit od záměru zřízení železniční 

zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a pokračovat se záměrem propojení 
cyklostezky Velká Dlážka-Hranická.“

Mgr. Netopilová
- já bych se za pracovní skupinu, která od května 2012 pracovala tady na tomto záměru 

postavit železniční zastávky a cyklopodjezd, přimlouvala naopak za variantu II, tzn. 
pokračovat v záměru zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a 
propojení cyklostezky Velká Dlážka-Hranická

- domnívám se, že pracovní skupina ve svém vyjádření, které je v tomto našem materiálu 
dostatečně zdůvodnila, proč vlastně, je to proto, že jsme přesvědčeni, že železniční zastávky, 
cyklopodjezd jsou velmi důležité pro poměrně velkou část obyvatel města Přerova i 
přilehlých obcí a my jsme taky na posledním jednání pracovní skupiny žádali o doplnění 
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studie a o další práci nad variantními řešeními, takže domnívám se, že to, co říkal pan 
Kulíšek, ještě není to definitivní a že tam lze pokračovat dál

- že je to drahá záležitost je samozřejmě jasné, ale na rozdíl od jiných doslova vyhozených 
finančních prostředků jsem přesvědčena, že to je něco, co by přineslo užitek poměrně velké 
části obyvatel, ne všichni jezdí automobily a železniční doprava je čím dál tím více 
podporovaná

Mgr. Kulíšek
- já znova zopakuji – náklad 30 mil. + 10 mil. podchod bychom realizovali pro vlaky, které by 

nebyly expresní vlaky, byly by to vlaky osobní, které by jely směrem na Přerov a na Břeclav, 
ne na Olomouc, takže bychom udělali pouze železniční propojení (teď to zveličím) mezi 
Předmostím a hlavním nádražím v Přerově, to si nemyslím, že by to bylo účelem

- účelem bylo, aby Přerov byl propojen na expresní vlaky, aby bylo možno expresem cestovat 
směrem na Ostravu, na Břeclav a na Prahu hlavně, což bude zajištěno od měsíce prosince, 
protože od prosince, tuším, tady má zastavovat Leo, které bude jezdit z Břeclav do Prahy a 
Přerov bude mít expresní propojení na Prahu, proto říkám, že se mi zdá tato investice úplně 
zbytečná

- lidé z Dvořákovy ulice to mají na hlavní nádraží stejně daleko jako lidé z Předmostí, nevidím 
problém, aby jezdili lidé z Předmostí na hlavní nádraží do Přerova, v této chvíli ta zastávka 
by byly vynaložené peníze na něco, co by nesplnilo svůj účel

občan – p. Horký
- nejsem si úplně  jistý, jestli je tu p. Kulíšek za rozvoj , ale občas proti rozvoji, je mi to líto
- chtěl bych se na začátku nejdříve zeptat – kdo vydal tiskovou zprávu respektive jaká tisková 

sdělení šla do medií o tom, že zastávka v Přerově nebude, z jakých údajů vychází ten cenový 
odhad, protože já, jako člen pracovní skupiny, jsem v té studii nenašel žádnou finanční 
částku

- pak je mi trošku líto, že není z pracovní skupiny, která se konala 14. Května 2013, zápis, 
ačkoliv je to více než měsíc

- obávám se, že tady hledáme důvody proč zastávku nezbudovat, nehledáme řešení jak se 
pokusit tam dostat i ty rychlíky třeba, ty expresy, protože ta studie proveditelnosti – co to 
bylo za studii, když měla jen jednu variantu umístění zastávky – od toho je snad 
proveditelnost, aby se tam zkusilo, co všechno je tam možné a napsalo se, že to teda možné 
není nebo že to je možné za 200 mil., ale pokud ta studie obsahuje pouze jedinou variantu, 
tak jaká je to studie proveditelnosti s ohledem na tyto zastávky

- pak máme samozřejmě informaci z Ministerstva dopravy, že respektive SŽDC, že je možné 
získat až 50% nákladů na tuto zastávku, pochopitelně cyklistický podjezd není v této 
podpoře zahrnut

- ještě připomenu, že se stále jedná o záměr, takže jeho projednávání, požadavky na studii nás 
stojí jednotky tisíc, pokud se bavíme o nákladech na pracovníka, případně stovky tisíc pokud 
bychom pokračovali s nějakou inženýrskou studií, kterou pracovní skupina doporučila

- přínos pro město a pro jeho občany je nezpochybnitelný, stačí se jenom podívat na to
množství lidí, kteří jezdí denně z Předmostí, z Velké Dlážky na hlavní vlakové nádraží, tito 
lidé by klidně mohli nasednout na vlak a ušetřit tak zátěž automobilovou dopravou ve směru 
Předmostí – hlavní nádraží např., toto je jen jeden z přínosů

- o tom, že studie proveditelnosti vůbec nezahrnovala cyklistický podjezd jste byli ve svých 
materiálech informováni

- takže budu moc rád, když podpoříme další prověřování tohoto záměru a nevzdáme to, aniž 
by došlo k nějaké bitvě

Mgr. Kulíšek
- pane Horký, nevím, jestli z nevědomosti nebo zcela záměrně zatajujete, že SŽDC řeklo, že 

zafinancuje 50% nákladů, ale co se týká práce v kolejištích, ne vybudování té zastávky a 
všech těch věcí, které se zastávkou sounáleží, takže prosím vás, řekněme to vždycky 
všechno, tak jak to je
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- ne, že nám zaplatí 50% nákladů na zastávku, tak aby informace byly relevantní 
- a to že říkáte, že studie proveditelnosti počítá s jednou nebo druhou věcí, tu si vypracovalo 

SŽDC a bohužel pro Přerov ta zastávka je tím kolejištěm, kde jezdí expresní vlaky míjena, 
prostě tam ta zastávka nelze vybudovat

Mgr. Netopilová
- k zápisu z posledního jednání pracovní skupiny – já jsem urgovala, myslím, že to bylo 

minulý týden, pana Zlámala, jako organizačního pracovníka, je fakt, že mi, myslím, minulý 
týden poslal tu zprávu, je také přílohou materiálu

- chtěla bych trošičku vzpomenout na to, jak probíhala setkání pracovní skupiny a vyjádřit tak 
trochu údiv nad tím, že třeba ani jednou se jednání pracovní skupiny nezúčastnil p. Kulíšek, 
jako náměstek pro dopravu, pamatuji, že jsme ho zvali v srpnu, když jsme absolvovali 
jednání v Olomouci, kde byli zástupci Ministerstva dopravy a dalších organizací a první, co 
bylo, když jsme se tam objevili na té velké poradě, tak na nás všichni ti inženýři vyrazili 
s jediným argumentem – proč jste nepřišli před 10-ti lety, vždyť my od r. 2005 jednáme 
s městem Přerov, co se týče rekonstrukce železniční trati a proč se tedy tento zájem neobjevil 
už mnohem dřív, jak to, že  vy přicházíte se záměrem na stavbu zastávky teprve teď, když  
prostě všechno už děje – to byla první věc, která byla taková hodně zajímavá, z radních tam 
byl p. Dostal, p. Kulíšek nikoliv, my jsme potom potřebovali okamžitě, co nejdříve svolat 
jednání pracovní skupiny, protože jsme slíbili, že dotčeným institucím co nejdříve zašleme 
dopisy, žádosti, dotazy atd., p. Kulíšek byl na dovolené, jak nám bylo sděleno jeho 
sekretářkou, ale ani jindy prostě na tu pracovní skupinu nezavítal

- já jsem od začátku měla pocit, že celá tahle záležitost nějak město nezajímá a že ta pracovní 
skupina byla vytvořena poněkud účelově, je to ale můj soukromý dojem, třeba se mýlím

- ještě v tom materiálu na ZM mě zarazila jedna věc – je zde napsáno, že jednání pracovní 
skupiny se bude konat v úterý 14.5.2013 a před ním se uskuteční v pondělí 13.5.2013 porada 
u náměstka Mgr. Kulíška – nevím, čí to byla porada, kdo tam všechno byl, já jako 
předsedkyně, která teda marně žádala o odvolání, to je pro mě taky zajímavé, že mi nebylo 
dovoleno zatím rezignovat, Rada města se neusnesla, tak jsem o té poradě vůbec nevěděla a 
následně jsem se z rozhlasu dozvěděla, že vlastně město tu zastávku vzdalo – mě se to zdá 
jako docela podivné jednání

Mgr. Kulíšek
- na žádné tajné poradě nevznikl názor, že vzdáme zastávku, to nemáte pravdu, není ani 

pravdou, že tato myšlenka nikdy v Přerově nebyla, p. Kazílek před 4 lety s touto myšlenkou 
přišel, sám bez pracovní skupiny si oběhal věci na Ministerstvu dopravy, na SŽDC a dostal 
ty informace, které se teď dovídáme a které jsme již věděli před těmi 3, 4 lety

- jediný výstup od vás, paní Netopilová, byl ten, že jste podala demisi, že nebudete pracovat 
v pracovní skupině, to je jediný, kdy jsem o vás slyšel, že vůbec v té skupině pracujete, takže 
nemá to cenu se tady takto handrkovat

- já vám to řeknu tak – rekonstrukce nádraží – my jsme rok jednali se SŽDC o rekonstrukci 
nádraží v Přerově a o investicích, ale nikdy se nejednalo o zastávce v Předmostí, vždycky se 
jednalo o podchodu pod hlavním nádražím tzn. když oni dneska chtějí propojit stávajícím 
podchodem to své pracoviště, které tam mají ty opravny uprostřed nádraží, tam my jsme 
usilovali a bojovali, aby to propojili až za nádraží, aby se šlo podchodem projít až na druhou 
stranu nádraží, kde by mohlo vzniknout velké záchytné parkoviště pro ty, kteří cestují 
vlakem a dále propojení do bývalých Přerovských strojíren, kde je spousta zaměstnanců tak, 
aby tím podchodem mohli procházet a to se nám nepodařilo s nimi dojednat, protože zase 
požadovali po městě spoluúčast asi 70 mil. Kč a bylo to v nějaké fázi z jejich strany 
zastaveno

- takže to jsou věci, o kterých jsme jednali a nikdy se nejednalo o zastávce v Předmostí, jedině 
p. Kazílek nám přinesl relevantní informaci, jak to opravdu je, jak je to s kolejištěm, jak je to 
s propojením těch expresních vlaků, které tady budou jezdit
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Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje
- ohledně toho financování těch 50% jsme v podstatě už věděli na začátku bez celého toho 

záměru, protože to byl první email, který přišel z Ministerstva dopravy ještě než ten záměr 
nějakým způsobem vznikal – 50% se město bude podílet na zastávkách, samozřejmě na 
zastávkách týkající se té vlastní úpravy, nikoliv na parkovištích, chodnících a dalších 
komunikací, zastávkách HD apod.

- a co se týká cyklistického podjezdu, tak tam bylo řečeno, že to bude 100% ze strany města, 
toto bylo potom oficiálně stvrzeno ještě jednou někdy v září 2012, kdy psala komise dopisy, 
myslím, že je podepisoval Ing. Dostal a z toho Ministerstva dopravy tato odpověď takto 
vznikla

- co se týká těch financí – my jsme obdrželi v dubnu 2013 od společnosti MCO, to je 
společnost, která vlastně dělala studii proveditelnosti pro SŽDC stavební správa východ tu 
dokumentaci, tam jsou 4 varianty, nicméně pořád ta zastávka je tam umístěna tak, jak říkal p. 
náměstek Kulíšek, jsou tam umístěny 4 koleje, zastávka je umístěna mezi koleje 1,2, které 
jsou blíž  k městu a opravdu ty expresní vlaky, jak jste pochopili z té studie, zkrátka, ty co 
jedou Ostrava míjí Přerov, jedou na Prahu, tak samozřejmě míjejí tu zastávku Předmostí, 
samozřejmě i v těch Dluhonicích

- my jsme si ještě požádali SŽDC další nějaké dotazy, jestli se tam uvažovalo s nějakýma 
výhybkami tzn. že by třeba tam zajížděli z té koleje té dluhonské spojky, zkrátka zajížděli na 
tyto zastávky, žádné výhybky tam nebudou, já jsem mluvil s p. náměstkem generálního 
ředitele pro modernizaci trati Ing. Šlégrem v pátek, nebudou dělat další žádnou studii, 
protože zkrátka tím by popřeli modernizaci nebo peníze do modernizace tady zastávky 
v Přerově tzn. že asi buď budeme brát tak jak to je, tzn. ty zastávky, které jsou v té studii 
proveditelnosti, dejme tomu ty lokální nebo tu osobní dopravu nebo vlaky, které zajíždí do 
Přerova, tak samozřejmě tam mohou zastavit

- k těm vlastním nákladům, my třeba když jsme počítali ten podjezd, my jsme neměli fakt 
žádné relevantní informace, jak nám bylo řečeno ze SŽDC, mohlo by to stát 14 mil. bez 
daně, pak jsme zjistili třeba v Hodolanech, když budovali podchod 4,5 m široký, délky byl 
65 m, náklady byly 70 mil. bez daně, takže my jsme jaksi takovou interpolací vypočítali, 
kolik by mohl stát ten náš cyklistický podjezd, samozřejmě tam by se to lišilo i podle toho 
způsobu prováděni, můžeme předpokládat  v této fázi, že by to bylo třeba razícím štítem, 
nevím, jestli by se kopalo shora, to vůbec nevím, 

- a poslední informace, která je ze SŽDC, je zastávka 33,5 mil. v podstatě bez daně tzn. na 
jednu zastávku a co se týká kolem toho podjezdu, podchodu tak zhruba 10 mil. bez daně, 
jsou to poslední informace, ale jsou to takové nástřely odborníků ze SŽDC

p. Laga
- já musím říct, že už v r.2002 jsem jednal s p. generálním ředitelem, tehdá to byl myslím, Petr 

Kousal, který dělal generálního ředitele Českých drah a protože KSČM měla tuto zastávku 
v Předmostí ve svém volebním programu, tak jsem jednal o zřízení zastávky, co se týká 
Předmostí, v Dluhonicích jsme toto neměli

- v tu dobu neexistovalo žádné SŽDC, ale byl to odbor 13 – kolejové hospodářství a byl to čas, 
kdy se zpracovával generál pro železniční stanici Přerov-Dluhonice a spojku, chtěl jsem tam 
zapracovat i zastávku v Předmostí, ono tam toho bylo víc, protože ono tam bylo připraveno 
zapracovat druhý podchod, který by vyšel až podchodem na válečné rampě, kde by se zřídilo 
sběrné parkoviště atd.

- ovšem v první fázi se na tom začalo dělat a ve věci, kdy začali peníze jaksi přerůstat určitou 
částku, tak se začalo pomalinku ubírat a vlastně v Předmostí zůstaly jenom protihlukové
bariéry, zastávka z toho vypadla, podchod se zkrátil jenom po 4. nástupiště s východem do 
bývalého lokomotivního depa atd.

- takže paní Netopilová, o zastávce v Předmostí se ví nejméně 10, 12 let, když se na tom 
pracovalo
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občan – p. Tužín
- zastávka zřízená jen pro osobní vlaky by neměla význam – já si to nemyslím – od r.1997 

jsem jezdil po této trati denně do Lipníka napřed na průmyslovku, to byly 4 roky, dalších 5 
let jsem studoval v Ostravě

- troufám si tvrdit, že na této železnici znám každý sloup a každý pražec, nevím, jak kdo z vás, 
ale já si to troufám tvrdit a zažil jsem i stavy, kdy tu a tam byla na semaforu v Předmostí 
červená a do Přerova jsem potom dojel se strojvedoucím sám, protože všichni, kdo v tom 
vlaku jeli, tak vystoupili v Předmostí

- nevím, z čeho těží p. náměstek Kulíšek, ve vlaku jsem ho ještě nepotkal, doufám, že se mi to 
někdy zadaří, že je přesvědčen o tom, že ta zastávka využita nebude, já si myslím, že i kdyby 
byla jen pro ty osobní vlaky, tak spádovost Hranic, Lipníka, Ostravy, Valašského Meziřící a 
všech dalších obcí na této trati je natolik velká, že stejně jako svoje využití mají všechny 
ostatní zastávky včetně nově zřízeného Oseku, tak nemám důvod si myslet, že zastávka 
v Předmostí, byť by byla v té podobě skromnější, jenom pro osobní vlaky by nebyla 
dostatečně atraktivní

- je dvojí možnost, jak může ZM o této věci rozhodovat – první možnost je rozhodnout 
politicky, takže to prostě smeteme, pevně věřím, že takto rozhodovat nechceme, protože, 
kdyby jste to smést chtěli, tak byste to udělali před rokem a věřím, že byste nás ušetřili jako 
pracovní komise spoustu času a spoustu práce

- druhá věc je a to doufám, že zastupitelé, radní se chtějí bavit o problematice zastávek 
objektivně 

- zamysleme se nad tím, co potřebujete pro objektivní rozhodnutí k železničním zastávkám –
potřebuje znát 1. cenu té stavby, 2. využití té stavby a za 3. kolik budete reálně platit – tzn. 
kolik možnost z dotací a kolik by bylo potřeba doplatit z prostředků města, copak to je 
nějaké číslo 30 mil.?

- co když třeba EU z toho zaplatí 19 nebo 22, zjišťoval to někdo? Bavil se o tom někdo? Tuto 
informaci v tom rozhodnutí vůbec nemáme

- k objektivnímu rozhodnutí máte jednu cenu, kterou si někdo vycucal z prstu a nemá k ní 
rozpočet, doslova nástřel

- co se týká využití té zastávky cestujícími, tak k tomu měla být objednaná studie, pracovní 
skupina se na tom usnesla a nemáte v ruce vůbec nic

- co se týká možnosti dotací, byl jsem v kontaktu s lidmi ze SŽDC, byl jsem na jednání 
v jiném městě blízko Přerova ohledně železniční zastávky se splnomocněncem SŽDC pro 
výstavbu železničních zastávek – mám čerstvou informaci o tom, že v rozpočtu SFDI nebo 
SŽDC, teď přesně nevím, ale každopádně byla vytvořena nová dotační položka na výstavbu 
nových železničních zastávek, což je úplně nová informace – zabýval se někdo tímto 
seriózně?

- místo 3 informací máme půl informace – o dotacích nevíme nic, o využití nevíme nic a místo 
ceny na zastávky máme jakýsi mlhavý nástřel nepodložený rozpočtem

- za této situace, chcete-li objektivně rozhodnout, doporučil bych se vrátit k tomu, co 
navrhovala komise, která k této věci zasedala a to doplnit relevantní podklady, ať všechny 
tyto 3 informace přesně víme, ať víme přesně na základě propočtu, kolik by to stálo, nikoliv 
nástřel, ale skutečná cena s rozpočtem, což se ke studiím běžně dělá, sám ty studie 
zpracovávám 

- za druhé ať přesně víme na jaké dotace bychom mohli dosáhnout, kolik bychom z nich mohli 
získat

- za třetí, kolik cestujících by toho využívalo
- až tyto věci budou zpracovány, bude k tomu slušný materiál, který budete mít na stole, tak 

bych byl rád, kdybychom se k tomu ještě jednou sešli a objektivně se o tom pobavili a 
skutečně bychom udělali kvalifikované rozhodnutí

Ing. Pospíšilová
- samozřejmě bylo by prima, kdyby zastavovalo v Předmostí Leo expres apod., ale proč 

nevyužít i toho, kdyby tam byla jen zastávka pro osobní vlaky, já teda nevím, kolik lidí jezdí 
denně do Prahy, ale určitě jezdí denně spoustu středoškoláků, vysokoškoláků do Olomouce, 
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do Ostravy, v podstatě vždyť to je ta nejvíc využívaná trať – ti lidi musí jet do města, zatíží 
tu silniční síť, vždyť my bychom mohli ušetřit i na autobusové dopravě, to my přece 
dotujeme taky, ta částka 30 mil. přece není tak velká – když si spočítáte, že tolik má stát 
v podstatě lávka u tenisu, nebo když chceme dát 150 mil  na pronájem knihovny na 10,15 let, 
prostě tahle stavba tam prostě bude sloužit našim občanům, podle mě se těch občanů stejně 
nikdo neptal, kolik lidí z Předmostí, Vinar, Čekyně potřebuje do Olomouce dojet a musí se 
denně dopravovat na nádraží

- myslím si, že tahle informace chybí a proč o tom teďka rozhodnout, proč nepokračovat 
v tom záměru, opravu ty informace nám chybí

RSDr. Nekl
- nebudu diskutovat o tom, jestli je zastávka v Předmostí vhodná nebo ne, určitě by byla 

dobrá, ale žijme na zemi
- chtěl bych reagovat na to, co říkal tady p. Tužín, protože ty informace by opravdu měly být 

relevantní a věrohodné 
- určitě se v rámci SFDI dneska pro rozpočet udělal nový chlíveček, kde se počítá, že by 

mohly být převedeny z evropských fondů, které nebudou využity ze silnice na železnici, to 
ale neznamená, že je to na výstavbu nových zastávek, ale že je to na urychlení výstavby 
koridoru – východ, západ, sever, jih, tak aby se republika nestala republikou objezdovou po 
železnici, ale aby byla využívána ta železniční síť proto, aby nebyla ničena silniční

- samozřejmě při výstavbě koridoru půjde o úpravy a opravy i stávajících zastávek a stanic, ale 
určitě není vytvořen v tomto rozpočtu, protože jsme to projednávali – je to tak měsíc na 
SFDI, určitě není vytvořena nějaká speciální kolonka na to, aby se stavěly nové zastávky

- budou převedeny peníze z programu, které nejsme schopni splnit na silnicích, tak aby 
nepropadly zpátky Evropě, tak se požádá, aby mohly být využity na železniční síť

Ing. Dostal
- studie ČD mě zklamala v tom, jaké jsme kladli požadavky a viděli jsme, jak se na ně tvářili, 

ale studie zklamala v tom smyslu, že já jsem si opravdu představoval, že ten perón bude 
uprostřed těch 4 kolejí a že by ta zastávka v podstatě chytala všechny koleje, tak v tomto 
smyslu mě to zklamalo

- ve druhém smyslu, ve kterém mě to zklamalo, že ten cyklopodjezd, který jsme tam taky 
chtěli, aspoň naznačit, tak ani nenaznačili a ten perón v podstatě stáhli do stávajícího 
podchodu, takže tuto věc také vůbec neřešili

- byl bych také rád, abychom tuto jedinečnou možnost, kterou máme pro to zkusit vybudovat 
tuto zastávku, popřípadě ten cyklopodjezd, je to jedinečná možnost dneska, za 2, 3 roky se 
nám to určitě nepovede, přestavba bude pokračovat dál

- já bych doporučil vypracovat ty dvě studie, ať nám řeknou jestli to jde nebo ne a kolik lidí by 
tam cestovalo, jestli to bude ekonomické 

- otázka nakonec tedy je, jestli opravdu tam někdo z těch budoucích nebo současných 
dopravců bude zastavovat, když Leo expres už bude jezdit z Přerova

primátor Ing.Lajtoch
- řeknu poslední informaci, kterou jsem se dozvěděl dnes, že se diskutuje o rychlovlaku Praha-

Brno-Přerov-Ostrava, přes Přerov pojede, ale zatím nepočítají, že by v Přerově měla být 
zastávka, protože jestli se tady postaví tato rychlotrať, tak budeme napojeni jak na Ostravu, 
tak na Prahu a měly by kopírovat trasu vedle dálnice, to si myslím, že je důležité, aby na této
trase vlaky v Přerově stály

- paní Netopilová, co vás vede k tomu, že chcete po třetí vystoupit oproti Jednacímu řádu, 
který říká 2x v jednom bodě

Mgr. Netopilová
- nebudu se už hlásit
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občan – p. Horký
- chtěl bych ZM požádat, aby rozhodlo tak, že záměru zatím dáme čas na to, aby se prověřil, 

abychom měli možnosti ho relevantně posoudit a pokud bychom zvažovali, kolik ta zastávka 
přinese kladů na jedné straně třeba s jiným projektem, srovnám to s přesunem radnice kolika 
lidem prospěje radnice a kolika lidem zastávka, tak bychom viděli možná na základě té 
inženýrské studie, kde se to převáží

- takže já bych vás požádal, abyste podpořili pokračování tohoto záměru

Mgr. Puchalský
- navrhuji, aby byla ukončena diskuse k této věci, která samozřejmě nikam nevede, než k tomu 

jak každý naprosto prestižně prosazuje svůj názor a skutečně začínáme projektovat a jsme 
všichni najednou odborníky na železniční dopravu a zastávku v Předmostí a v Dluhonicích

- nicméně z toho, co já jsem si vytěžil, tak není jiné řešení než pokračovat v záměru železniční 
zastávky za těch podmínek, které tady byly řečeny

- já si myslím, že jsme povinni řešit tuto situaci tím, že si jednou naprosto relevantně řekneme 
ano, není to v našich silách, nemáme na to peníze, spolupráce s železnicí není možná, 
nicméně my jsme to ještě nezkusili, my všechno, co padne tady – řeknu to tak, jak si to 
myslím – co padne od opozice je špatně a jediný patent na řešení veřejných věcí Přerova má 
koalice

- vy vždycky brilantně slova a zase jenom slova řeknete v čem lžeme, co říkáme špatně, v čem 
jsme nepřesní a co je nepřijatelné

- tak bychom už neměli komunikovat do budoucna a už vůbec bychom, pane primátore, z toho 
neměli dělat familiární skeče

primátor Ing. Lajtoch
- pane Puchalský, jestli se přihlásí pan architekt Horký a jde hovořit pan Tužín a obráceně , 

tak co si mám o tom myslet 
- já jsem to zlehčil a myslím si, že jsem nikoho neurazil
- navrhl jste ukončení diskuse, takže žádám zastupitele, aby hlasovali o ukončení diskuse

Hlasování o ukončení diskuse: 27 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové (var. II): 17 pro, 1 proti, 12 se zdrželo, 2 nehlasovali –
NEPROŠLO

Hlasování o upravené variantě I předkladatelem: 18 pro, 4 proti, 4 se zdrželi, 6 nehlasovalo

809/18/5/2013 Smlouva o spolupráci s městem Přerov k projektu Digitální mapy 
veřejné správy Olomouckého kraje, část Nástroje ÚAP

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s ORP k 
projektu "Nástroje ÚAP" mezi statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem, jejímž předmětem 
je využívání společného datového úložiště a společné aplikace pro správu, aktualizaci a publikaci dat 
územně analytických podkladů, které jsou podkladem pro pořizování územně plánovací dokumentace 
obcí nebo kraje a pro rozhodování v území, a to ve znění dle příloh důvodové zprávy.

Hlasování: 28 pro, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali

6. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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- bez předlohy

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

810/18/7/2013 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 - pravidla financování 
sociálního pedagoga 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů 
sociálního pedagoga příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16,                
IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, dle změněné důvodové 
zprávy, pro období 9/2013 až 8/2014, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky 
finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný školní rok.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2013

Diskuse: 
Ing. Pospíšilová
- materiál byl FV projednáván s výsledkem hlasování: 3 pro, 1 proti, 4 se zdrželi
- členové FV konstatovali, že ačkoliv se jedná o školu zcela specifickou, zvýšené výdaje 

spojené s jejím provozem by měly mít určitou hranici

Hlasování: 23 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 4 nehlasovali

811/18/7/2013 Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní 
škole Přerov, U tenisu 4

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 k protokolu o předání a 
převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov a 
subjektem Základní škola Přerov, U tenisu 4. 
Předmětem tohoto dodatku je předání dokončeného technického zhodnocení s názvem „Stavební 
úpravy ocelové rozběhové gymnastické dráhy a dodávka atypické pružné trampolínové dráhy (tumble 
truck) včetně všech montážních prací v objektu gymnastické haly ZŠ U tenisu“ v pořizovací ceně 
445.343,- Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. Znění dodatku je přílohou důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 1.7.2013

Hlasování: 28 pro, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali

812/18/7/2013 Vyjmutí části pozemku předaného k hospodaření Základní škole J. A. 
Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14 –
příspěvkové organizaci
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k protokolu o předání a 
převzetí nemovitého majetku k hospodaření uzavřenému dne 21. 02. 2013 mezi statutárním městem 
Přerov a subjektem Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 
14. 
Předmětem tohoto dodatku je vyjmutí části pozemku p.č. 199/3 v k. ú. Vinary ze správy jmenované 
příspěvkové organizace s účinností od 01. 08. 2013. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2013

Hlasování: 26 pro, 6 nehlasovalo

813/18/7/2013 RACEBUG s.r.o. - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

1. se neusneslo schválit poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem RACEBUG s.r.o., IČ: 45146373, se 
sídlem  Praha 10 - Uhříněves, Pstružná 821/2, na úhradu části nákladů spojených s organizací 
mezinárodního mistrovství České republiky v Drag Racingu motocyklů s doprovodným 
kulturním programem, konaného v termínu 28. - 30 června 2013 na letišti v Bochoři.

2. se neusneslo schválit následující úpravu rozpočtu: 

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 721,8 * - 10,0 2 711,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 6,0 * + 10,0 16,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: rok 2013

VARIANTA  II.
neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem RACEBUG s.r.o., IČ: 45146373, se sídlem  Praha 10 -
Uhříněves, Pstružná 821/2, na úhradu části nákladů spojených s organizací mezinárodního 
mistrovství České republiky v Drag Racingu motocyklů s doprovodným kulturním programem, 
konaného v termínu 28. - 30 června 2013 na letišti v Bochoři.

Diskuse: 
Ing. Pospíšilová
- FV projednával tento materiál a doporučil schválit usnesení ve variantě II tzn. neschvaluje 

poskytnutí dotace

Hlasování o variantě I, kterou doporučil předkladatel : 8 pro, 4 proti, 16 se zdrželo, 4 nehlasovali -
NEPROŠLO
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814/18/7/2013 DECARO RMG s.r.o. - záměr účelové dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč
subjektu DECARO RMG s.r.o., IČ: 61943762, se sídlem Hostivice, Husovo náměstí 1702,              
na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu Odznak Všestrannosti Olympijských 
Vítězů na základních školách v Přerově v roce 2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: rok 2013

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- tento materiál byl projednáván FV – ze zápisu: rozsáhlou diskusi vyvolala předloha 

DECARO RMG s.r.o. poskytnutí dotace – tato aktivita vykazuje známky výrazné komerce, o 
účast projektu projevili zájem jen některé školy, překvapilo nás, že nepřišly s tímto zájmem 
školy, ale v podstatě jim to bylo doporučeno Radou, vzbudit zájem o sport u žáků je určitě 
žádoucí, ale dle názoru FV by bylo vhodnější, aby akce charakteru dřívějšího odznaku 
zdatnosti byly organizovány místními subjekty a v podstatě se ušetřilo

- výslede hlasování: 1 pro, 3 proti, 4 se zdrželi

p. Mlčák 
- když se podíváme do žádosti p. Romana Šimona, tak tady těch 50 tis. slouží na částečnou 

úhradu nákladů spojenou se zajištěním prezentace projektu, zajištění besed, metodických 
seminářů a kempu pro učitele, školních případně městských kol, prezentací atd.

- takže jestli to je na metodické semináře…

Mgr. Hluzín
- je vidět na té akci, že to zpracovávají profesionálové, ono ti olympijští vítězi, kteří to 

zaštiťují ať už jsou to desetibojaři nebo Šárka Kašpárková, ti jsou tam popravdě řečeno jako 
marketingoví taháky, každý účastník dostává spoustu nejrůznějších pomůcek

- pochopitelně, že je to akce složitá, má svá krajská a okresní kola
- v každém případě si myslím, že bychom to mohli podpořit

Hlasování: 22 pro, 4 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval

815/18/7/2013 KČT, odbor SK Přerov - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace  
mezi statutárním městem Přerov a subjektem KČT, odbor SK Přerov, IČ: 14616858, se 
sídlem Přerov, Petřivalského 584/1, na sportovní činnost klubu turistů v roce 2013.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 2 727,8 * - 6,0 2 721,8
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(zastupitelstvo)

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 + 6,0 6,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: rok 2013

VARIANTA  II.
neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace  mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem KČT, odbor SK Přerov, IČ: 14616858, se sídlem Přerov, 
Petřivalského 584/1, na sportovní činnost klubu turistů v roce 2013.

Diskuse: 
Ing. Pospíšilová
- FV projednával tento materiál a doporučil schválit usnesení ve variantě I tzn. schvaluje 

poskytnutí dotace
- Jsem povinna říct, že já u tohoto materiálu hlasovat nebudu, protože jsem členem výboru 

odboru turistiky 

Hlasování: 19 pro, 10 se zdrželo, 3 nehlasovali

816/18/7/2013 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION LOVĚŠICE  - účelová dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION 
LOVĚŠICE, IČ: 44889062, se sídlem Přerov III - Lověšice, na úhradu části nákladů 
spojených s obnovou funkčnosti topení a ohřevu vody v objektu šaten a sociálního zařízení      
v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. st. 345 v k.ú. Lověšice u Přerova v roce 
2013.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 585,8 * - 20,0 2 565,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 16,0 * + 20,0 36,0
* počáteční stavy navazují na jiné předlohy

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2013

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval

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

817/18/8/2013 Sociální služby města Kroměříže - záměr na poskytnutí dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

neschvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sociální služby města Kroměříže, příspěvková 
organizace, IČ 71193430, se sídlem Riegrovo náměstí  159, 767 24 Kroměříž, na provoz domova pro 
seniory pro uživatele M.K. a A.P..

VARIANTA  II.
schvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sociální služby města Kroměříže, příspěvková 
organizace, IČ 71193430, se sídlem Riegrovo  náměstí  159, 767 24 Kroměříž, na provoz domova pro 
seniory pro uživatele M.K. a A.P..

Diskuse: 
Ing. Pospíšilová
- Členové FV k tomuto materiálu nezaujali žádné stanovisko a neusnesli se ani na variantě I a 

ani na variantě II

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel: 31pro, 1 nehlasoval

818/18/8/2013 Pohotovostní lékárenská služba v Přerově o nedělích a svátcích -
finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- 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 5 000,- Kč,

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

3. LÉKÁRNA MD, spol. s r.o., IČ 60322853, se sídlem Přerov, Boh. Němce 371, PSČ 750 00, jako 
příjemcem dotace, ve výši 3 000,- 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 4 000,- Kč a provozovna Přerov, Přerov I-Město, Husova č.p.2846, 
č. or. 2, PSČ 750 02, dotace ve výši 3 000,- Kč,
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6. PharmDr. Jindřich Švarc, IČ 46592822, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 949/25, PSČ 
750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 2 000,- Kč, 

7. Lékárna U Zlatého hada PharmDr. Jolana Široká, s.r.o.,  IČ 29457840, se sídlem Přerov, Přerov I-
Město, Čechova 760/41, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 3 000,- 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, Kozlovská 2850/43, PSČ 750 
02, ve výši 2  000,- Kč. 

10. Lékárna U Kostela RNDr. Petr Hobza, s.r.o., IČ 26843617, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I-
Město, Kratochvílova 143/13, ve výši 3 000,- Kč.

na částečnou úhradu nákladů za pohotovostní lékárenské služby o nedělích a svátcích v období leden 
až červen v roce 2013.

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.7.2013

Hlasování: 23 pro, 1 proti, 6 se zdrželo, 2 nehlasovali

819/18/8/2013 Záměr statutárního města Přerova – využití budovy bývalého 
Chemoprojektu pro domov pro seniory

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

schvaluje záměr využití budovy - objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) pro domov pro seniory a ukládá Radě 
města Přerova vyhlásit výběrové řízení na poskytovatele sociální služby domov pro seniory.

VARIANTA  II.
neschvaluje záměr využití budovy - objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce Přerov I 
- Město, na pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) pro domov pro seniory.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2013

Diskuse: 
Ing. Pospíšilová
- FV doporučil schválit usnesení ve variantě I, 
- byl to nejdiskutovanější bod celého FV, nikdo nezpochybňuje určitě to, že tu máme 

nedostatek tady těchto služeb, zároveň se ovšem obáváme toho, aby nastavení podmínek 
byla věnována maximální pozornost, protože máme strach z toho, že finanční zátěž pro 
město bude dost velká, tak jak je tomu v případě stávajícího Domova pro seniory a dál, že 
město nemá dlouhodobou koncepci

- teď budu mluvit sama za sebe – já sama jsem vždycky v Chemoprojektu viděla knihovnu, 
samozřejmě se nebráním tomu, aby tam byl Domov pro seniory

- když jsem si ale vzala tady ty podklady bylo tam diskutováno o dvou subjektech, kteří 
projevili zájem o tuto budovu, je tam samozřejmě napsáno, co tam nabízí
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- je tady společnost DS Morava, která požaduje po městu bezplatný pronájem objektu a 
formou koncese, že by město splácelo vstupní investici a dotovalo poskytování sociálních 
služeb – to nevím, jestli na to budeme mít

- pak je tam bezúplatný převod nemovitosti a získání bezplatné kapacity 10 lůžek – nevím
- vzhledem k tomu, že tady v podstatě úhrady požadují od 19 tisíc do 28 800,- Kč, se nabízí 

otázka, kdy většina starobních důchodců pobírá důchod okolo 10 – 10,5 tis. měsíčně, je tam 
někde zmíněno, že jim musí zbýt asi 1 500,-Kč

- město asi deklaruje, že bude poskytovat, tak jako poskytujeme do jiných domovů důchodců 
asi 500,-Kč na  starobního důchodce za měsíc, tj. 6000,- za rok, obávám se, že tomu 
poskytovateli to stačit nebude

- zeptám se, kdo ten rozdíl bude krýt? Může si to město vůbec dovolit?
- tady to ten materiál vůbec nenabízí
- dobře, zabývejme se záměrem využití budovy Chemoprojektu pro Domov pro seniory, ale 

nevím, jestli je dobré už vyhlásit výběrové řízení
- nemůžeme jenom oslovit nějaké poskytovatele, abychom si udělali takový souhrn, kolik nás 

to může stát, za kolik jsou schopni poskytovat ty služby a teprve potom udělat případně 
výběrové řízení a to ještě samozřejmě jsme nikde neřekli, že v Chemoprojektu knihovnu 
nechceme

Mgr. Hluzín
- samozřejmě ta úhrada, která tam je, nás stojí náš senior zhruba 40 000,- Kč měsíčně, takže 

když vezmu celou tu částku z čeho se skládá, máte pravdu, v podstatě ten průměrný důchod 
je 10 tis.Kč z toho 15% musí zůstat tomu danému seniorovi na drobné nákupy, jakoby nějaké 
kapesné

- další částka, která se poskytuje je podle stupně postižení – jsou to 4 stupně, nejvyšší 
maximální částka tam je buď 12 nebo 14 tisíc Kč, i z toho se to nedá poskládat, nicméně i 
tak ještě existují pro provozovatele těchto domovů, další dotace Ministerstva práce a 
sociálních věcí

- materiál jsem tam dal schválně tak obšírný, aby se tam objevilo co nejvíce informací
- informace o těch dvou subjektech tam jsou proto, protože tyto firmy opravdu s námi 

hovořili, já netvrdím, že to bude tak, jak oni navrhují 
- potřebuji jen nějaký mandát, jestli se chceme vážně zabývat situací našich seniorů, jestli 

chceme rozšířit kapacitu respektive lůžka pro ty seniory a jestli to chceme v tomto domě
- potom, tak jak jsem už jednou říkal, předpokládám, že bychom dali jakési poptávkové řízení, 

protože těch největších v našem okolí je asi 6, takže očekával bych, že naopak to budou oni, 
kdo nám budou něco nabízet, s tím, že my máme jak seniory, tak budovu

- pro vaši představu – Domov pro seniory – nový pavilón – je naprojektován na 62 nebo 68 
lidí při částce 170 mil.Kč, ta přestavba Chemoprojektu je odhadována jednou z těch firem na 
125 mil.Kč, takže si myslím, že tam vychází lůžko na 1 mil., to asi mít nebudeme, takže já 
bych spíš očekával, jestli se tím budu moci zabývat, jestli dostanu od zastupitelstva tu 
možnost, takže budeme oslovovat a teprve tenkrát až budeme mít pocit, že jsme dostali 
návrhy, které jsou pro nás zajímavé, tak rozhodneme o tom, který je nejlepší a takto 
vypíšeme výběrové řízení

p. Tomaníková
- byla jsem u toho, když jsme slibovali občanům, že se přistaví zvláštní pavilón s jídelnou, aby 

to byl komplex, tady slyšíme, že důchodci a potřební těchto služeb geometrickou řadou 
rostou a jakou máme koncepci? Jenom, že ty důchodce spočítáme, co potřebují, ale co pro ně 
uděláme a jak to vybudujeme, teď si vezměte to prostředí, do kterého je tam chceme dát

- vždyť je tam pár metrů zeleně, kde se ani oni nemůžou projít, protože hůlky by už 
přesahovaly do chodníků, k čemu tato oblast bude

- chtěli jste tam dělat knihovnu, křičeli jste, že tam není parkoviště, jak tam budou jezdit 
sanitky a všechno kolem

- já tam bydlím a vím, co tam okolo toho je, nedovedu si představit, že bych tam své staré 
kosti složila, to už rovnou na ten hřbitov do kolumbária 
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p. Mlčák
- nejsem proti důchodcům, máme i v našem programu tuto záležitost, ale skutečně mě mrzí to, 

že jaksi ta koncepce v našem městě vázne a nejenom v této oblasti
- díky za materiál, který předkládá pan náměstek, díky za čísilka, díky za informace, ale to je 

jedna záležitost
- tři roky říkám, když jsem se vrátil ze sněmovny na půdu městského zastupitelstva, že nám 

schází ta koncepce, v podstatě i kolegyně Pospíšilová tady tlumočila výstup z jednání FV, 
kde jsem ty záležitosti prezentoval, řešíme to ze dne na den, tak jak věci přijdou nebo 
nepřijdou, kdo jak se vyspí nebo nevyspí, omlouvám se za tento výraz, není tady opravdu 
žádná koncepce v ničem

- jsem také členem investiční a rozvojové komise našeho města, za tři roky v podstatě
koncepce žádná, nulová a určitě i kolegové z této komise mi dají za pravdu včetně náměstka 
p. Záchy – teď už těch problémů máme celou řadu, co bylo návrhů, názorů, námětů co 
s budovou hygieny, co s radnicí, knihovna tu byla i dneska vzpomenuta, jestli to nevychází 
na Palackého ulici, tak už tu máme druhý názor, že to bude za Bečvou ve mlýně nebo 
v bývalém Penny marketu, nevím, jestli je to už hotová věc tam nebo opouštíme už věc 
koncepci knihovny jako takové, je to budova na Čechové ulici, kde nás ta budova tlačí, 
Chemik také mohl sloužit jako domov důchodců i když ta lokalita je špatná, jsou to další a 
další věci

- apeluji na to, abychom skutečně jsme si sedli společně a vybudovali jakousi koncepci, vždyť 
řada předloh už byla, průzkumů, analýz atd. jak to město vypadá

primátor Ing. Lajtoch
- ta koncepce, pane zastupiteli, už tady jednou byla o sociálních záležitostech, určitě si to paní 

Tomaníková pamatuje
- bylo to ještě za pana Pavelky, my jsme tu koncepci měli na dalších 10 let, ta koncepce byla 

naplněna svým způsobem a vrchol byl domov pro důchodce, takže koncepce tady určitě byla
- bych řekl, že se ta koncepce potom zvrhla, protože díky koncepci se  k nám stěhovali lidé, 

kteří se neměli kde ubytovat, byla to koncepce pro neúplné rodiny a další koncepce pro 
bezdomovce apod.

- koncepce zde byla, my jsme ji uzavřeli, máme 7 nebo 8 domů s pečovatelskou službou, ale 
pořád nám kapacita domova důchodců nevyhovuje

- to, co říkala paní Tomaníková je pravda, tam je zpracovaná studie, myslím si že ta jídelna, 
respektive kuchyně v současném Domově pro seniory se možná bude řešit, už jsem slyšel 
určitý návrh

- já si myslím, že ta koncepce naplněná byla a teď se dolaďují ty potřeby, které tu jsou a 
dnešní potřeby jsou rozšíření kapacity Domova pro seniory

- nevidím to jako špatnou myšlenku, dvorní trakt tam je, ta zahrada kdyby se upravila, takže 
ten dvorní trakt je určitě lepší 

- já bych byl rád, kdyby p. náměstek, když už o tom tady volá pan zastupitel, oprášili tu 
koncepci a řekli jak se naplnila koncepce ze sociální oblasti a jaké kroky byly učiněny

- budova byla koupena z důvodu, aby tam náhodou nebyl nějaký market, nicméně my s tou 
budovou máme problémy, protože je málo využívaná, pokud je využívána, tak jsou tam
organizace, které by to chtěly minimální nájem nebo jsou tam na výpůjčku, budova by 
potřebovala řadu oprav, úprav a rekonstrukcí, takže toto byla jedna z myšlenek doplnění té 
koncepce v sociální oblasti rozšíření Domova pro seniory

Bc. Žouželková – ředitelka Domova pro seniory
- v červnu 2011 jste si schválili druhý aktuální střednědobý plán sociálních služeb, kde jsou 

popsány jednotlivé cíle a opatření k jednotlivým cílovým skupinám, mezi něž patří i cílová 
skupina seniorů

p. Passinger
- předkládaný materiál není až tak úplně nahodilý, tak jak říkal p. Mlčák,  že není koncepce, to 

není nahodilé, to není náhodné
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- pokud rozjedeme domov důchodců a to většina zastupitelů bude nějakým způsobem určitě 
podporovat, tak si sebereme místo, kde by mohla být knihovna a ten moment se otevírá 
prostor pro další dva objekty, o kterých se už delší dobu mluví, kde by ta knihovna mohla 
být, toto umístění není zas tak nahodilé

- já se omlouvám panu Kulíškovi, ale nemohu za češtinu, že čeština používá výraz kulišárna, 
je to shodný základ, opravdu se omlouvám, já za to nemohu, ale trošku mě to ta čeština tak 
vyjadřuje, protože vlastně ono to tím směřuje a když se podíváte do těch materiálů, tak jestli 
se nemýlím, tak my jsme tuto budovu pro knihovnu koupili za 21 mil.

- tady nám někdo nabízí za 10 mil., že to od nás koupí, to se mi zdá jak ta vláda, že všichni 
mají doma zlaté cihly a státní pokladna je prázdná

- nemohu s tím souhlasit a zdá se mi to trošičku pod cenou
- ale ještě se vrátím k té knihovně, k tomu domovu důchodců, je to trošičku tlačené ke stěně, 

všichni víme, že domov důchodců potřebujeme, nezlobte se na mě, já bych tam raději viděl 
tu knihovnu, než ten domov důchodců, ale rozhodování občanů, když víme, že je někde 
musíme umístit, je velmi složité

- takže s prominutím, je to tak trošku kulišárna

Ing. Čermák
- mám pár vět, které jsem už prezentoval na Radě, je to vlastně informace zastupitelstvu a 

zastupitelům a to v tom duchu, že vlastně v budově Chemoprojektu je zbudovaná výslechová 
místnost, která slouží k potřebám policie ČR, ale také sociálnímu odboru městského úřadu 
s tím, že v podstatě ta výslechová místnost, jak nepochybně víte, souvisí s týranými dětmi, 
seniory apod.

- to, o čem chci mluvit kratičce je to, že pořízení těchto prostor, vybavení a rekonstrukce stála 
kolem 800 tis.Kč a to, co je to stěžejní, byla čerpána dotace z Ministerstva vnitra, kterou se 
mi podařilo vyřídit ve výši 300 tis. na elektronické vybavení tzn. kamery, záznamové 
zařízení atd.

- podmíněna ta dotace byla udržitelností projektu teď tuším 5 let, to se dá samozřejmě 
dohledat, takže já jen ať si nenaběhneme, vím, že je to záměrový materiál, proto to také 
zkrátím, abychom si nenaběhli s tím, že zrušíme tento projekt a museli bychom případně 
vracet dotaci a bylo by diskutabilní ten náklad na tu rekonstrukci těch prostor

Mgr. Hluzín
- já samozřejmě bych byl velmi rád, protože jsem o tom osobně přesvědčen, že budova 

Chemoprojektu, na rozdíl od paní zastupitelky Tomaníkové, je vhodná budova na toto, ale na 
druhou stranu pokud mi zastupitelé nabídnou jinou budovu, vhodnější, tak já mám záměr 
vybudovat domov seniorů, jestliže máme v majetku lepší budovu, kde bychom to mohli 
udělat v lepším prostředí, tak nabídneme těm případným soukromým investorům toto

- a co se týká těch cen, já jsem asi už 2x říkal v rámci komentáře k tomuto materiálu, že ano, 
přišly dvě nabídky nezávisle na sobě, ano tyto dvě nabídky jsem vám nezatajil, netvrdím, že 
se jimi nějak zabýváme vážným způsobem, ale ještě k tomu tyto dvě nabídky jsou napsány 
tak, že jsou prakticky neporovnatelné a z toho důvodu mi musíme počkat do budoucna a 
pakliže se ten záměr schválí, kdo nám nakonec za tu budovu nabídne nebo jakým způsobem 
přijde s tím jak by mohl být realizován celý projekt

- zatím já jsem lepší budovu nenašel, v lepším prostředí, v dostupné vzdálenosti od centra 
města, která má dostatek lékařů všude dokola a ono ten park, paní zastupitelko, už tak moc 
důležitý není, oni ti lidé zase tak často nevychází, bohužel

- dnes se realizuje většina našich klientů je s postižením 3 a 4

p. Mlčák
- možná jsme si trošku nerozuměli v té věci, v té obecné poloze a děkuji panu Čermákovi, že 

tady prezentoval i ten problém, který tady je, no problém – dají se peníze vrátit, ale to jsou ty 
věci, ty konstrukční záměry, jestli tam chceme policii, jestli tam chceme sociálku, jestli tam 
chceme to nebo ono, to se jenom povídá, povídá, samozřejmě můžu jmenovat další věci, 
mám tady nápovědy, ale nechci hovořit dlouho, tak to mě na tom mrzí, že to potom  
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najednou někde spadne, a říkám to ještě jednou, nejsem proti důchodcům, máme ve 
volebním programu rovněž, že potřebujeme ještě jednu Optickou, myslím kapacitně 
v Přerově, se vším jsem srozuměn, ale prostě tento materiál najednou přijde na zastupitelstvo 
a je to před námi, beru to jako záměr, ano je to záměr, ale proč nejde udělat dopředu nějaká 
rozvaha, proč je to knihovna, pendlujeme z jedné strany na druhou apod.

- nemyslel jsem jenom koncepci v sociální oblasti, ale celkovou koncepci ve městě

p. Tomaníková
- chci reagovat na pana náměstka, chci mu říct, že jsem viděla řadu domovů důchodců 

v našem kraji, protože jsem byla členkou krajské komise a jezdili jsme po všech domovech 
důchodců a teď na posledy jsem byla za občankou města Přerova v Prostějově v soukromém 
domově důchodců a můžu vám říct pane náměstku, že jsem nikde neviděla, že by byl domov 
důchodců, kde by ležáci viděli na hlavní třídu, kde jezdí nejvíc auto a z druhé strany do zdi, a 
vůbec si takové důstojné stáří nepředstavuji a když by tam někdo ležel a měl za tím 
dotyčným klientem přijet, aby nechal auto na náměstí a šel půl hodiny na návštěvu, to si taky 
tak nepředstavuji a když už chceme do této oblasti investovat, udělejme si koncepci, 
nepočítejme, kolik lidí to potřebuje hned, ale abychom jsme jim připravili důstojné místo, to 
je moje představa, jinak s vámi nemohu souhlasit, že tato oblast je vhodná pro domov 
důchodců

Mgr. Kulíšek
- chtěl jsem reagovat na tu kulišárnu, já si myslím, že mě tím neurazíte pane Passinger, jsem 

úplně v klidu, akorát jste se potřeboval trochu zviditelnit, ale teď věcně
- tady se nekoncepčně koupil před sedmi lety dům, kde jsme zvedli ruku na zcela nereálnou 

cenu, kde jsme přeplatili někoho, budovu Chemoprojektu, nikdy se neřeklo, že se to 
kupujeme na knihovnu, to není pravda, to nekoncepčně vyplynulo až potom, kdy jsme 
s tímto domem nevěděli, co s ním budeme dělat, takže my jsme koupili dům a s postupem 
času jsme si řekli, tak by tam snad mohla být knihovna, my jsme na knihovnu vždycky 
uvažovali, a to snad nezapřete, o budově na Čechově ulici, kterou jsme získali od 
Ministerstva spravedlnosti a tam jsme chtěli vybudovat knihovnu, ve spojení 
s Chemoprojektem se o knihovně začalo mluvit až tehdy, když jsme zjistili, že nemáme 160 
mil. na knihovnu v Čechové ulici a že všechny dotační tituly, které byly dříve možné jsou 
pryč, protože jsme o tu budovu 4 roky bojovali s velkým úsilím a až po 4 letech se nám to 
podařilo 

Mgr. Puchalský
- my jsem zcela nekoncepčně prodali budovu rehabilitace v areálu nemocnice a když jsme 

navrhovali, abychom tam zbudovali pavilón, který by i provozně, funkčně souvisel se 
stávajícím domovem pro seniory, tak tenkrát ten náš návrh byl zesměšněn: v Přerově budou 
jen nezaměstnaní a domovy důchodců, to zaznělo z úst jednoho ze zastupitelů

- ano, město Přerov neví, jestli chce radnici dříve než knihovnu, jestli chce knihovnu dříve než 
Domov pro seniory, jestli chce dříve rekonstruovaný stadion nebo rekonstruované fotbalové 
hřiště, je to dáno především tím, že se kruh uzavřel

- město je zadluženo a všechno stojí značné peníze
- ten materiál – ta část týkající se odboru ekonomiky nepochybně říká – město je ekonomicky 

podvázané a to je vážná věc, já samozřejmě s tím návrhem na to, aby to bylo 
v Chemoprojektu nesouhlasím, já se domnívám, že bychom měli dopracovat ten materiál, 
který je daleko prioritnější tzn. dostavbu v tom areálu tak, jak bylo původně naznačeno tzn. 
pavilon, jídelna, ten prostor uzavřeli a vytvořili naprosto funkční celek, abychom v naší 
studii proveditelnosti věděli, kolik nás to bude stát, zda získáme dotace od koho, jak vysoké, 
na co dosáhneme, co můžeme my, my můžeme velice málo, abychom provedli naprosto 
přesnou analýzu toho kolik důchodců, kteří jsou ve 3, ve 4 na území města Přerova je a 
můžeme jim tu službu nabídnout, protože ona je to skutečně jedna z posledních služeb a já 
sám jsem tím osobně dotčen a ta služba nepochybně je v tom Domově pro seniory potřebná
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- já nevidím vůbec žádný důvod proč přeskakovat každý rok z jednoho místa na druhé, z jedné 
lokality na druhou, prostě soustřeďme se konstruktivně na prostor stávajícího domova pro 
seniory, vytvořme jakési předpoklady pro jeho dobudování, ale ve střednědobém horizontu 
3, 5, 7 let a opusťme, že toto je varianta a to se nám líbí a teď nevíme, kam knihovna

- máme dopravní priority teď pro kraj, to je perfektní, tak mějme pro sebe priority uvnitř, co 
chceme budovat, jestli opravdu radnici nahoře, to já podle mého názoru ne, jestli knihovna 
může počkat nemůže, jestli Domov pro seniory, zvážit, co je teda přednější

- není možné, abychom nesvolali např. nějaké koncepční sezení zastupitelů, kde bychom si ty 
věci vyjasnili, vydiskutovali, možná se i pohádali, ale řekli – toto chceme za 1, za 2, ze 3

Mgr. Kulíšek
- já jenom k té rehabilitaci – vzpomínáte si, že tady byly dvě nabídky, jedna byla z nemocnice 

z Hranice, že by tam mohla vzniknout LDN, druhá nabídka byla od firmy Karat, ta dala vyšší 
nabídku, my jsme tenkrát diskutovali o tom, jestli to nedat té nižší nabídce na tu LDN, tak 
nakonec jsme se jako zastupitelé rozhodli pro firmu Karat, která tam vybudovala své sídlo a 
zaměstnávají téměř 200 lidí na území města Přerova

- takže já si myslím, že to nebylo úplně tak špatné rozhodnutí tenkrát s tou rehabilitací, ale 
máte pravdu, že by bylo potřeba se koncepčně rozhodnout, protože to je v Chemoprojektu 
chvilku to, chvilku ono, rozumím panu náměstkovi v tom, že hledá prostory na zřízení 
domova důchodců, pokud řeknete ne, není v tom žádná kulišárna, tak se tím nezabývejme a 
nechme Chemoprojekt třeba spadnout

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel: 20 pro, 2 proti, 9 se zdrželo, 1 nehlasoval

9. RŮZNÉ

820/18/9/2013 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 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. Josefa Kulíška, v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Dušana Hluzína, 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 2. pololetí 2013, za účelem výkonu akcionářských práv 
statutárního města Přerova.

Hlasování: 25 pro, 3 se zdrželi, 4 nehlasovali

821/18/9/2013 Návrh na název ulic v Přerově, částech Přerov I – Město, Přerov VI-
Újezdec, Přerov VII - Čekyně

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

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

a) ulici v části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 5466/31 názvem Jarní
b) ulici v části Přerov VI – Újezdec, katastrální území Újezdec u Přerova, p. č. 260 názvem Úzká, 
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c) ulici v části Přerov VII – Čekyně, katastrální území Čekyně, p. č. 475 názvem Nad Úvozem.

Hlasování: 29 pro, 3 nehlasovali

822/18/9/2013 Prodloužení termínu vrácení finančního příspěvku v projektu Na kole 
do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prodloužení termínu vrácení finančního 
příspěvku v projektu Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi, a to                 
do 31.12.2013.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- to je poslední materiál, který byl projednáván na FV a jednohlasně doporučuje schválit 

usnesení předlohy na prodloužení termínu vrácení příspěvku

Hlasování: 32 pro

823/18/9/2013 Bezúplatný převod nepotřebných movitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Přerovem

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 1 důvodové zprávy z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola 
Přerov, Kratochvílova 19, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 19, IČ: 
49558960.

2. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 2 důvodové zprávy z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov, Přerov I –Město, Želatovská 8, IČ: 49558862.

3. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 3 důvodové zprávy z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov I –Město, Za mlýnem 1, IČ: 47858311.

4. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 4 důvodové zprávy z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola 
Přerov, Velká Dlážka 5, se sídlem Přerov I –Město, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354.

Hlasování: 30 pro, 2 nehlasovali

824/18/9/2013 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátor Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

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

Český svaz ochránců přírody ZO 74/03, Lipník nad Bečvou, se sídlem Svatopluka Čecha 713/32, 
751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 64601510, na aktivitu „Barevná publikace Příroda Pobečví“, ve výši 
45 000,- Kč,

Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem 750 02 Přerov, Žižkova 12, IČ: 
47184469, na aktivitu „Environmentální výchovné a vzdělávací aktivity v BIOS“, ve výši 21 900,- Kč,

Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Želatovská 8,                  
IČ: 49558862, na aktivitu „Zahrada všemi smysly“, ve výši 13 800,- Kč,

Základní škola, Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 27, IČ:  5180091, 
na aktivitu „Mikrosvět živočichů a rostlin v městské zástavbě“, ve výši 22 000,- Kč,

Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 751 52 Přerov, Havlíčkova 2,               
IČ: 70259925, na aktivitu „Ekovýuka 4 – zdroje energie“, ve výši 9 000,- Kč,

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Za mlýnem 1,                
IČ: 47858311, na aktivitu „Parková úprava s informační vitrínou“, ve výši 16 000,- Kč,

Střední škola gastronomie a služeb Přerov, Šířava 7, se sídlem 750 02 Přerov, Šířava 7,               
IČ: 60609460, na aktivitu „Má třídění odpadu smysl?“, ve výši 20 700,- Kč;

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

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 7, 750 11 
Přerov,  IČ: 00097969, na aktivitu „VE MĚSTĚ TO ŽIJE! – výstava a doprovodný program“ ve výši 
30 000,- Kč,

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24,
se sídlem 750 11 Přerov, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu „Výukové programy a školní soutěž 
s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov“ ve výši 26 000,- Kč.

Hlasování: 28 pro, 4 nehlasovali

825/18/9/2013 Obecně závazná vyhláška č. …/2013, o zákazu provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her na celém území města

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, členové ZM Ing. Richard Šlechta a Mgr. Vladimír 
Puchalský.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 
…/2013 o zákazu provozování sázkových her,  loterií a jiných podobných her na celém území města v 
předloženém znění.
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Diskuse:
p. Passinger
- musím zopakovat, že nemám důvod, ani potřeby se zviditelňovat, ale stejně už 4 rok říkám, že 

zastupuji občany města Přerova, kteří ke svému životu nepotřebují provozování sázkových 
heren, loterií a jiných podobných her na celém území města, nepotřebují a já je zastupuji a 
jako zastupitel budu hlasovat, aby tato vyhláška byla schválena a na území města Přerova se 
tyto hry neprovozovaly

primátor Ing. Lajtoch
- já jsem měl připravenou prezentaci, protože jsem chtěl demonstrovat, aby byl přehled, jak 

byly využity finanční prostředky z loterií v roce 2012, jak jsou naplněné v r.2013
- my jsme v letošním roce prakticky z důvodu daňové výtěžnosti a rozpočtového určení daní a 

predikce Ministerstva financí, která nebyla naplněna, takže abychom splnili požadavky 
zastupitelů na přímé podpory a granty, tak jsme již v letošním roce přímo zapojili finanční 
prostředky z loterií do rozpočtu města Přerova

- když se podívám na paní Jandovou, která je jako první za zpracovatele, tak byla to i ona, která 
diktovala, jak by se měly tyto finanční prostředky přerozdělit do oblasti kultury apod.

- nechci tím propagovat automaty a hovořit o loteriích, nicméně ty prostředky, které jsme 
zapojili na letošní rok, zapojili jsme je opravdu do těchto oblastí, jako přímých podpor a 
grantů a prostředky, které získáváme takto od státu používáme na tu vedlejší nebo na tu 
nádstavbovou činnost, jak jsem vždycky říkal v rozpočtu, a to je na poskytnutí kulturního a 
sportovního vyžití ve městě Přerově

- shodou okolností jsem zpravodajem zákona a teď se projednává zákon dvou poslanců, kteří 
žádají, aby daňové příjmy z loterií se z 20% snížily na 15% a těch 5%, aby bylo poskytnuto 
olympijskému výboru, který si nedokáže představit, že by neměl z loterií finanční prostředky a 
že by nemohl zabezpečit sportovce

- já nejsem příznivec hazardu, nicméně ty příjmy tady jsou, jsou transparentně vydávány a takto 
rozhodlo zastupitelstvo, že je již zapojíme v letošním roce do rozpočtu na rok 2013

Mgr. Puchalský
- pane primátore, já nevím, jak mám reagovat na vaše vystoupení, ale krátká poznámka
- vy vidíte velmi dobře peníze, které jdou z hazardu a rychle je tzv. populárně a populisticky 

zapojujete,  snažíte se tvrdit, že jsou to peníze, které vedou k nadstavbovému životu, jak 
říkáte, ale už se vůbec nedíváte v širších souvislostech na to, jaké jsou provozní náklady 
úřadu, kde by se dalo ušetřit, kde by se těch 10, 20 milionů dalo získat z naprosto čistých a 
korektních daňových peněz, to jsem nikdy od vás neslyšel v této souvislosti a právě proto není 
možné soustavně návrh na zákaz na hraní v Přerově předkládat

- nic jiného vás nedonutí začít analyzovat a šetřit, to je vše, co jsem vám tím chtěl říct 

primátor Ing. Lajtoch
- pane zastupiteli, já si myslím, že analyzujeme a šetříme, řada věcí již zde byla předložena, ale 

když to takto otevřete ze široka, tak je to populistické a vždycky na to budou někteří lidé slyšet
- jen jsem chtěl demonstrovat, že ty prostředky jsou v letošním roce již zapojeny a protože mě 

kolegové požádali, abych to předložil na zastupitelstvu, tak činím a tady je transparentně 
předloženo do jakých oblastí to šlo, kolik to bylo finančních prostředků v r. 2012, kolik je to 
v r. 2013

Mgr. Rašťák
- já jsem chtěl při této příležitosti, kdy rozhodujeme o této závažné věci říct s tím, že v podstatě, 

co tady předřídící říkali, co je uvedeno v důvodové zprávě, kde se vysvětluje nebezpečnost 
této problematiky, kde se zdůvodňuje, že můžeme v tuto chvíli takovéto rozhodnutí učinit, tak 
bych chtěl říct, že s tím v podstatě souhlasím

- představme si, co se stane když schválíme toto usnesení a zmizí skutečně tito patologičtí hráči, 
které tady chceme chránit? Nezmizí, najdou si jiné způsoby, kterých je kolem nich spoustu, 
jsou dnes a denně atakováni, jednak tím, že tady mají ty herny, jednak tím, že mají 
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bezproblémový přístup k hazardu, dneska prostřednictvím svého obýváku a tady těch 
přístrojů, které máme před sebou, mají spoustu dalších a dalších možností je pravdou, že v tom 
hazardu a v těch příležitostech sázení se točí obrovské peníze, které vytvářejí tlak na to, aby se 
nepřijímala radikální rozhodnutí

- co se stane, my se skutečně jako město staneme ostrůvkem uprostřed moře, přes který ten 
ostrůvek, ty vlny budou plácat se na všechny strany a my tady budeme hrdinní jak jsme 
vymýtili hazard, ale my jsme ho vůbec nevymýtili, my jsme v podstatě nedokázali vůbec nic

- ten problém je velmi vážný, stejně jako je vážný alkoholismus, jako kouření a podobné 
neřesti, které kolem nás jsou a přesto kolem nás jsou, my jsme si na ně zvykli, my o nich něco 
víme a ve většině případů z 90% jsou občané vůči nim imunní

- 20 let tady po revoluci se sem k nám hazard dostal, dříve jsme byli zvyklí na sazku a sportku a 
věděli jsme, když dáme matesa, tak dáme na kulturu a když jdeme do sportky, takže v podstatě 
50% těch peněz, co tam prosázíme nebo nevyhrajeme tak skončí dejme tomu ve sportu, 
dneska končí v kapsách soukromých podnikatelů z velké většiny, ale toto nevyřeší město 
Přerov, město Přerov pouze přijde o ty finance, které tady byly naznačeny

Ing. Pospíšilová
- reaguji na Mgr. Rašťáka – samozřejmě když bude chtít někdo sázet, může sázet v obýváku, 

když bude chtít někdo sázet na sport, může dojít do Fortuny
- sázková kancelář má určitou otevírací dobu – já projít večer Kramářovou nebo Čechovou ulicí 

bych se bála, řeknu vám, že tam chodím ráno v sobotu a můžu vám říct, že je tam randál, jsou 
tam otevřené dveře, lidé kolem nemůžou spát, viděla jsem odtud ráno vycházet, myslím, že to 
byl Meloun, děti, na Kramářce totéž, nikdo to nehlídá, kolem těch heren je neskutečný binec, 
nedopalky od cigaret, papírky atd. a to všechno s tím také souvisí

- takže já samozřejmě vím, že nezabráním tomu, aby si šel někdo sázet na sport, aby si nehrál 
nějaké hry v obýváku, ale toto se prostě dít nebude a nebude mě ohrožovat, já se na 
Kramářové a Čechové ulici večer bezpečně necítím

Ing. Šlechta
- k tomu osamocenému ostrůvku – do konce roku 2014 zmizí videoloterijní terminály 

z Českých Budějovic, městem bez hazardu se stane Bílovec, nebo stal, máme podobně Fulnek, 
Frenštát, máme Vysoké Mýto, kde je zákaz veškerého provozování výherních automatů, 
máme Hranice, Šternberk, Uničov, od 1.1.2015 nebude v Kroměříži v provozu žádné zařízení 
nabízející hazardní hry atd., není to pravda

- je třeba jednat v možnostech, které město má, tzn. město může regulovat hazard na svém 
území a občané si to přejí, nechtějí mít tady 40 heren, chtějí se procházet po městě tak jak jsou 
zvyklí z Rakouska nebo z Německa, kde na hernu nenarazí 

MUDr. Dostalová
- budu teď mluvit jednak jako matka a jednak jako lékařka
- nebude-li vidět dotyčný na očích pro nového, zmizí mi návnada a stejně tak, i když máte 

pravdu budou si hledat jiná místa, přece jenom ta příležitost se sníží a stejně dávám za pravdu 
paní Pospíšilové, že i ta bezpečnost pro naše město a já jako zastupitel a lidé z Přerova to tak 
cítí

občan – p. Vyhlídka
- stejně jako v minulosti – jenom bych chtěl připomenout, prostě hazard ruku v ruce je spojen se 

zločinem, nakonec víte, že i v Přerově se tady stalo několikrát přepadení, nevím, jestli tu 
nebyla i nějaká smrt, tyto věci nikdo z normálních, slušných občanů si tady nepřeje, jestli 
někdo na tomto vydělává, považuje to dokonce za podnikání, prostě to je katastrofa, hazard, 
prostituce, drogy, jestli takovéto věci někdo považuje za podnikání, je to katastrofa

Hlasování: 12pro, 1 proti, 8 se zdrželo, 11 nehlasovalo - NEPROŠLO
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10. NÁMĚTY, DOTAZY A PŘIPOMÍNKY

p. Tomaníková
- chtěla bych dát podnět Radě, aby se zabývala dobudováním areálu domova důchodců a 

předložila zastupitelstvu jednak studii a finanční náročnost eventuálně možnost získání 
nějakých dotací na vybudování toho domova důchodců tzn. dalšího pavilonu eventuálně 
dalších služeb, jaká by byla do budoucnosti možnost

Mgr. Netopilová
- mám několik podnětů, ten první se týká dvou článků, které vyšly v červnových Přerovských 

listech, tedy v listech, které platí radnice, potažmo občané města Přerova, oba dva ty články 
jsou reklamou Soukromé vysoké školy logistiky, která jak všichni víme, je úzce propojena 
s radním p. Kulíškem a také s dalšími hodnostáři či např. s p. Hlavoněm, který zde učí a 
zároveň je generálním ředitelem firmy Sates, co dostává tak skvělé zakázky roky v našem 
městě, takže já bych ráda jako členka Redakční rady Přerovských listů se chtěla dotázat Radě 
a požaduji odpověď na to, jak se na tento problém dívá Rada města a jestli by Vysoká škola 
logistiky neměla zaplatit za reklamu jako kterákoliv jiná soukromá firma

- možná, že ještě pořád hodně lidí si myslí, že školství není byznys, naopak soukromé školství 
je obrovský byznys a velmi chytře, velmi inteligentně si tuto věc už uvědomil před dávnými a 
dávnými lety p. Kulíšek, já svým způsobem obdivuji tady tyto věci, ale na druhé straně 
samozřejmě když si vezmu úroveň školství, to je zase jiná věc

- je to podle mě reklama soukromé firmy, je to něco jiného než když se třeba píše o nějakých 
aktivitách státní školy apod.

- další věc, která mě zajímá se týká Dluhonic – konkrétně osadního výboru, jestli se nepletu, tak 
garanty za Radu města v tomto osadním výboru byli jmenováni p. Kulíšek, p. Hlavinka a p. 
Dostal, v Dluhonicích jsem několikrát byla a byla jsem informována, že garanti z Rady města
se tady vyskytly snad jen 1x, respektive na začátku volebního období a potom snad při 
veřejném shromáždění, které bylo na konci dubna, nevím to přesně, ale kdykoliv jsem tam teď 
byla tak jsme tam nikoho z Rady neviděli a říkali mi zástupci z osadního výboru, že pánové 
prostě nejezdí, chtěla bych tedy znát důvod, protože jestliže jsou radní honorováni za své 
funkce a zastupují občany, jsou vedením města do těchto funkcí delegováni, tak jak je možné, 
že v jiném osadním výboru to jde a radní tam docházejí, účastní se, komunikují a předávají 
požadavky, informace atd. a tady to jaksi není možné

- v té souvislosti by mě také zajímalo, proč jsme jako zastupitelé nebyli pozváni na veřejné 
shromáždění na konci dubna do Dluhonic, myslím, že by to mnohé zajímalo, byla zde velmi 
vyhrocená situace, jak bylo znát z následného zápisu, ale vůbec jsme nebyli informováni o
tom, že se něco takového děje

- další věc – Škodova ulice, já bych ráda věděla, jak město bude dál postupovat ve věci 
Škodovy ulice a mě se teď nejedná o případné soudy nebo o tady to jednání finanční ztráty 
apod., ale praktické věci – ta lokalita je ve velmi neutěšeném stavu a je v tomto stavu už přes 
rok, v tom takovém maximálně neutěšeném stavu, takže já bych ráda věděla, co město 
konkrétního udělá, myslím si, že je to neudržitelný stav, že město bude muset přistoupit na to, 
že tady bude muset investovat a to minimálně tak, aby ta lokalita se stala relativně bezpečnou 
lokalitou a ne územím, kde vládnou squotři, bezdomovci a já nevím, kdo další, myslím si, že 
opravdu, tato věc spí už hodně dlouho, chci upozornit na to, že o věc se zajímá také p. 
Holomek, který tady byl nedávno v Přerově před týdnem, je to předseda Společenství romů 
ČR, hodlá tuto věc medializovat a to na celostátní úrovni, pro Přerov to nebude dobrá vizitka

- všechny zastupitele, všechny přítomné bych ráda pozvala i jménem pana Janalíka –
cyklokoordinátora města Přerova a Gymnázia J.Škody na cyklojízdu – je to v pořadí již 4 
cyklojízda, která má napomoci propagaci městské cyklistiky tedy alternativní dopravy po 
městě, samozřejmě, kdo se na nás dívá doma, tak zvu všechny občany, cyklojízda se koná 
v 18.00 ve čtvrtek 20.6.2013 pojede se poklidným tempem celým městem, cyklojízda je 
vhodná pro všechny věkové skupiny a začínáme na náměstí T.G.M. i s malinkým programem 
např. pro malé děti o půl šesté, v šest vyjíždí cyklojízda, přibližně před sedmou končí a to u 
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Basecampu, kde potom promítáme film Automat, výborný film režiséra Martina Marečka 
zaměřený na městskou cyklistiku

p. Zácha, DiS.
- ano, situace v lokalitě je neutěšená a připomíná to velmi to, co bylo v bývalé slévárně Hänig, 

kdy se to tam rozebíralo až byl havarijní stav a město Přerov to muselo zlikvidovat, obávám 
se, že obdobný osud nás čeká, alespoň prozatím, v lokalitě Škodova, kde SÚ koná, vyzývá 
samozřejmě majitele ať odstraní ty nemovitosti, došlo k zabezpečení okenních a dveřních 
prostor, aby dovnitř do těch nemovitostí dále nevnikala ta individua, o kterých jste hovořila

- je třeba informovat nejen tady zastupitele jak se to vyvíjí – v listopadu jsme odstoupili od 
smlouvy 22.5.2013 jsme se přihlásili k insolvenci, 10.6.2013 město pověřilo, co se týká 
právního zástupu paní Mgr.Hrudíkovou a insolvenční správce je p. Mgr.Vlk

- p. Vlk, podle informací, které nám byly dostupné, tak bude iniciovat schůzku, přijde 
s nabídkou, abychom nemovitost odkoupili, pokud máme zájem za cenu znaleckého posudku, 
který on doloží,  já nebudu předjímat, nicméně bavíme se o 1,5 mil., za které Opera Bohemia 
vykoupila

- pro mě je nepřijatelné do toho investovat jakékoliv další finanční prostředky, my samozřejmě 
požádáme SÚ ať činí , ať koná, ale přece teď nechcete, ale pokud chcete dejte návrh na 
usnesení a schvalme, že město Přerov má vlastní náklady zdemolovat a odvézt, to asi nejde, po 
půl roce, co ta lokalita je prázdná, takto konat, víme, jak to bylo, dokud tam ještě nějaký život 
byl, tak ne, že by situace byla utěšená, ale nebylo to tak hrozné, jako je to dnes

- lidem jsme našli náhradní bydlení, není tajemstvím, že když vám dneska řeknu, že 90% z nich 
opět dluží, takže to budeme řešit, pokud v tom budou pokračovat, tak přístřeší a to, co s tím 
souvisí

p. Hudečková
- dne 25.dubna letošního roku bylo v rámci akce Nadace Malý Noe vysázeno v areálu 

Knejzlíkových sadů nad Předmostím 78 stromků . Tyto stromky jsou zajímavé i  tím, že 
získaly patrony - sponzory-  jednak z řad občanů a také některých podniků a organizací z 
Přerova. I já a můj manžel jsme se stali sponzorem jednoho stromu ,konkrétně třešně  s 
číslem 49. Již  samotná akce vysazování 25.dubna měla velmi pěkný průběh a udělala 
radost mnoha přítomným. Sledujeme nyní občas  přímo namístě  jak se nové v části sadu 
stromkům daří a mohu vyjádřit radost nad tím, že  dobře. Z areálu Knejzlíkových sadů je 
také velmi pěkný celkový  výhled na město Přerov ,zvláště za pěkného počasí. Doporučuji 
proto návštěvu tohoto areálu všem zájemcům, zvláště vhodné se jeví realizovat sem 
půldenní školní výlety- návštěvníci zde získají  neběžný ,ale velmi  sympatický kontakt se 
svým městem.
A proč o tom hovořím zde na schůzi Zastupitelstva ? To proto, že se  vyskytla celá řada 
neseriózních vystoupení rádoby renomovaných  kritiků, kteří výsadbu nové části sadů 
znevažovali . Svým vystoupením chci říci občanům Přerova - „Přijďte se podívat namísto 
a uvidíte odtud, že nový sad je pěkný a že pěkné je i panorama Přerova.

p. Mlčák
- já se ještě vracím k té koncepci, k problémům v našem městě, takže bych si dovolil předložit 

takový návrh na usnesení, že ZM ukládá Radě města Přerova zabývat se koncepcí rozvoje 
města ve všech oblastech se zaměřením na nutné, potřebné priority a využití stávajícího fondu 
respektive majetku města Přerova.

- jestli tím je řečeno všechno nebo si rozumíme, dneska jsem to tady tak sledoval, že těch 
záležitostí je celá řada od průmyslové zóny, bude nebude, dát to nějak dohromady a těmito 
problémy se nějak koncepčněji zabývat

826/18/10/2013 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Ladislava Mlčáka
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit Radě města Přerova zabývat se 
koncepcí rozvoje města ve všech oblastech se zaměřením na nutné, potřebné priority a využití 
stávajícího fondu respektive majetku města Přerova.

Hlasování o návrhu p. Mlčáka: 16 pro, 6 se zdrželo, 9 nehlasovalo - NEPROŠLO

p. Passinger
- my jsme schvalovali před půl hodinou příspěvek na povodeň do Děčína, kdo se díval na 

televizi, tak viděl, že mnoho lidí tam bylo překvapených, když moc prší, tak voda vyteče ven 
z řečiště a zatopí domky

- město Přerov leží přímo na řece Bečvě, tak se ptám – jsme my také nachystáni nebo na 
podzim budeme dodělávat hráz?

- já nevím, kdy v Přerově bude povodeň, ale ta pravděpodobnost, že ta voda vyteče je asi stejně 
velká jak může vytéct na Vltavě, jsme připraveni? Zastavilo mě mnoho občanů a ptali se na to, 
viděl jsem, jak na jezu chystali pytle, koupilo se něco, máme udělanou nějakou hráz? Jsme 
opravdu připraveni na to, když se objeví 20-ti,50-ti,100 letá voda?

- nechci schvalovat nějakou koncepci, ale ani žádné nějaké usnesení, ale jestli by příslušní lidé, 
kteří jsou za to zodpovědní, jestli by mohli dát do příště zprávu, abychom skutečně mohli jako 
zastupitelé občany města informovat, ano, nebojte se, jsme nachystaní

p. Zácha, DiS.
- to, co jste teď viděli v Čechách, jestli přijde k nám na Moravu, pokud bychom se měli ubránit 

stoleté vodě, tak musíme všechny nábřežní zdi na území města Přerova zvednout minimálně o 
metr dvacet, v cestě tomu bude stát několik lávek – u tenisu, u loděnice, most u elektrárny, to 
je potřeba si říct, jak se ty věci mají

- pokud půjdeme na ty 20-ti leté, 50-ti leté, tak jak to v médiích říkají, nevíme podle čeho 
určují, jaká ta voda je, tak se obávám, že sice budeme bezvadně informovat spoluobčany, ale 
ty fyzické věci, kromě pytlů s pískem, tak tam toho moc nemáme, máme čerpadlo, máme 
dobrovolné hasiče, spoustu dobrovolníků a lidí, kteří se budou snažit, aby to město ubránili, 
nicméně vzpomeňte si, když se otvírala druhá protipovodňová stavba na řece Bečvě, je to 
zídka na nábřeží E.Beneše – nestojí, máme projektovou dokumentaci, máme stavební 
povolení, ty jednání s povodím probíhala, probíhají a probíhat budou, bohužel teď to bude o to 
obtížnější, protože veškeré finanční prostředky putují do jiných povodí, Vltava atd., takže 
bude to skutečně těžké, nicméně já se budu snažit razit myšlenku raději udělejme o jednu 
investiční akci míň a zkusme udělat aspoň jedno protipovodňové opatření, protože i když to 
bude zídka, tak dál máte Kazeto, jsou tam chemické závody, je tam ochrana trafostanice, 
věřím, že pro nás pro všechny je ochrana zdraví a majetku našich obyvatel prioritou

Ing. Pospíšilová
- chtěla bych poprosit p. náměstka Záchu o informace týkající se pokračujícího záměru, který 

jsme schválili prodeje nebytových prostor, mluvili jsme spolu o tom, ale chci, aby zde tyto 
informace zazněly veřejně

- obrátili se na mě nájemci nebytových prostor, že samozřejmě po schválení tohoto záměru jim 
přišla nabídka, zda mají zájem nebytové prostory odkoupit, vůbec nevědí za jakou cenu, musí 
si napřed zaplatit znalecký posudek, aby se tu cenu dozvěděli, mnoho z nich má obavy, že na 
to nebudou mít finanční prostředky, neví, proč by si měli zaplatit znalecký posudek, pokud 
nebudou odkupovat tento nebytový prostor a samozřejmě jestli město zvažuje, pokud nebudou 
mít ty finanční prostředky, tak jestli jim třeba ten nájem umožní, protože mnoho z nich 
avizovalo, že si v tom případě bude muset hledat náhradní prostory a nebo s podnikáním 
končí, což by byla škoda, protože jestli si spoustu zastupitelů minule uvědomilo, že v těchto 
nebytových prostorech opravdu jsou služby jako je kadeřnictví, holičství, opravny obuvi a je 
docela možné, že by tyto služby nemusely v Přerově být 
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p. Zácha, DiS.
- my jsme schválili záměr převodu 46 nájemců nebytových jednotek, odbor majetku zaslal 

dopis těm jednotlivým nájemcům, tam jsem v rozporu se svým vedoucím odboru, já si 
myslím, že to nebyla úplně vhodná formulace, k dnešnímu dni máme ze 46, 25 nazpět, z toho 
4 nájemci zaslali žádost o odkoupení a souhlas s úhradou nákladů za vyhotovení znaleckého 
posudku, 18 nájemců zaslalo pouze souhlas s úhradou nákladů na vyhotovení znaleckého 
posudku a 3 nájemci zaslali žádost o odkoupení a postupu měli připomínky

- teď počkáme, kolik se nám toho vrátí, jaká bude ta analýza, jestliže dneska máme víc než 
polovinu zpátky, určitě to bude probíhat tak, že my vyhotovíme znalecké posudky, nájemci 
nebytových jednotek se dozví tu konkrétní cenu, tzn. cenu znaleckého posudku, za kterou jsme 
slíbili, že ten nebytový prostor prodáme, uvidíme jaký bude či nebude zájem a pak o tom bude 
zpátky rozhodovat zastupitelstvo

- nikoho nevyhazujeme, s nikým nekončíme nájemní smlouvy, respektujeme to, že tam ti lidé 
podnikají několik let, nicméně jsou to nebytové jednotky v domech, kde bytový fond je 
prodán, proto jsem ten záměr předložil, aby se to vlastnictví ucelilo

- ta cena, která byla odhadnuta, byl skutečně odhad a až ten znalecký posudek řekne, kolik je 
cena v místě a času obvyklá

Mgr. Puchalský
- velkokapacitní parkoviště u Evangelického kostela je v havarijním stavu, když zaprší, je to 

Máchovo jezero
- město, tomuto prostoru, které je vzácné z hlediska dopravy v klidu, nevěnuje patřičnou 

pozornost
- žádám p. Záchu, aby předložil, co nejdříve koncepční materiál, který stavebně technický stav 

parkoviště odstraní a vytvoří podmínky pro parkování 50, 60 aut, je škoda, že když zaprší, tak 
tam nikdo neparkuje, voda zahnívá, ten stav je dlouhodobě neutěšený

- nejde o Škodovu ulici jenom z hlediska zabezpečení stávajících domů, jde o tu stavební suť a 
narůstající skládku, tam především občané romského původu odkládají cokoliv, běžte se tam 
podívat, já jsme si to včera procházel, když jsem šel z nádraží večer, je to zážitek, neměli 
bychom to tam bez ohledu na vyřešení sporu mezi námi a Operou Bohemií nechat, veřejný 
zájem nás nutí, abychom šli nad zájem soukromý, když jsme jednou pokazili projekt, prohráli, 
tak to přiznejme a z hlediska potřeb lidí to zabezpečme tak, aby to nebylo vidět, aby to 
nezapáchalo, aby se tam skutečně neskládkovalo

- v souvislosti s ulicí Škodovou jsem zaslechl, že máme být zastupováni ve věci sporu s Operou 
Bohemií advokátní kanceláří, já se ptám, jestli nemáme erudované právní oddělení, které by 
bylo schopno zabezpečit službu, kterou potřebujeme v této věci a chtěl bych vědět, kolik 
peněz jsme za poslední 3 roky vydali na právní zastupování města Přerova

- požádali mě důchodci penzionu U Žebračky jestli by nemohl být předlážděn ten vstupní 
chodník až k hlavnímu vchodu budovy, protože jak tam jezdí sanitky, zásobování a vůbec auta 
dovážející děti, rodiče, tak ty dlaždice jsou skutečně v havarijním stavu

p. Laga
- za občany Henčlova bych chtěl poděkovat za dětské hřiště, které se v parčíku velmi podařilo, 

ve Výmyslově taktéž zítra se kolauduje, tam by to mohlo být kapánek lepší, ale i to je dobré, 
takže díky za to

- skutečnost je taková, že U Bečvy 2 pronajímáme NejTV 900,-Kč dle znaleckého posudku, 
neděláme ten nájem podle pravidel, která říkají, že 1000,- Kč hlavní prostory, 800,-Kč vedlejší 
prostory a pak tam nastupuje Kabelová televize Přerov s.r.o., kde je to za 400,-Kč ten nájem, 
je to zarážející, že po vyhraném výběrovém řízení, ve kterém určitě musela kabelová televize 
počítat, že tam může být nájem těch 1000,- Kč u hlavních prostor a Rada tento nájem snížila
na 400,- Kč

- já si myslím, že toto by se nemělo takto stávat těsně po výběrovém řízení, aby se přistupovalo 
k takovým podporám, které jsou naprosto scestné
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občan – p. Vyhlídka
- mám ještě takovou věc, co se týká přírody – před měsícem a půl jsem nahlásil zlikvidovanou 

terasu u mokřadu na malé laguně, zatím se s tím nic neudělalo, dnes se tam nedá chodit, uhnilo 
to tam, já bych navrhoval vůbec nic tam takového nedělat, nechat tam jenom tu informační 
ceduli, která upozorňuje na to jací živí tvorové tam žijí a jaké rostliny tam rostou, podle mě to 
stačí, protože se vždycky najde někdo, kdo to tam zničí, za měsíc a půl se o to nikdo 
nepostaral

- zajímavé bylo, že v loňském roce přerovská rybářská alej zvítězila v soutěži Alej roku 2012, 
bylo slíbeno, že někdy do konce března bude svolaná nějaká skupina s tím, že tam k tomu 
budu přizván, nic takového se nestalo a byla přislíbená informační cedule, která dá najevo 
procházejícím občanům, že ta alej v r. 2012 zvítězila

- je zajímavé, že kdyby se tady toto stalo předmětem zájmu magistrátu, tak věřím, že by to mělo 
takové jiné zapůsobení mezi občany, bohužel to nahlásil někdo jiný do soutěže, tak alej, která 
zvítězila mezi 71 alejemi v republice, tak se tady o tom nikdo nezmínil a cedule dodnes nestojí

- jinak jsem rád, že nadace Malý Noe zapracovala a že vysázeli nové stromy, je otázka jestli po 
dokončení dálnice, když už teď tam pomalu nikdo nechodí, tak se na tato místa z Přerova 
nikdy nikdo nedostane

p. Zácha, DiS,
- musím začít trochu kousavě, pane Vyhlídko, nás zas mrzí, že jste si nepřišel pro to ocenění, 
- co se týká informačních cedulí, ano, tam je do jisté míry pochybení na naší straně, na urgenci 

pana zastupitele jsou informační cedule umístěny jak u katovny, tak u lávky u tenisu, tam je to 
zatím provizorní, protože až bude nová lávka, tak tam ta cedule bude důstojnější

- co se týká budoucnosti rybářské aleje – dne 13.6.2013 odešel z magistrátu dopis na 
Ministerstvo životního prostředí, kde píšeme jaký je současný stav, jaký s tím máme záměr, 
budou k tomu další složitá jednání a já věřím, že když RNDr. Juliš slíbil, že svolá tu pracovní 
skupinu, že ji svolá, ale až bude mít v ruce nějaké podklady

- ani nám rybářská alej není lhostejná, na jednu stranu víme, že je to protipovodňové opatření, 
z druhé strany víme, že je to rekreační zóna pro naše obyvatele, takže my je nechceme za 
každou cenu kácet, ale také nechceme, aby tam nedošlo k nějakým zraněním typu Zlín, dejte 
nám ještě chvilku čas 

občan – p. Kohout
- pane primátore, já bych chtěl od vás vysvětlení, týká se to té tiskové konference, tam jste se 

mě nejdřív pokoušel vyhodit, potom jste vykřikoval něco o udavačích, já bych o i nechal být, 
já vím, že občas někdy někomu ujedou nervy, prostě se to stane, není potřeba to řešit, ale 
následovala další akce, další krok z vaší strany a to je to, že jste v rámci další tiskové 
konference, kterou jste svolal, nevím, teda jestli kvůli mně, občanu města, o tom silně 
pochybuji, v rámci této tiskové konference jste argumentoval tím, proč jsem udavač a tam jste 
předložil můj dopis nejvyššímu státnímu zastupiteli, který jsem podepsal jako občan města 
Přerova

- já dost dobře nechápu, co vás k tomu vedlo a opravdu by mě to zajímalo, v tom kontextu bych 
se vás rád zeptal

- co vy si představujete pod slovem udavač, to by mě opravdu velmi zajímalo, já si to pamatuji 
ještě z 2. světové války, někdo udal člověka, přišlo gestapo a toho člověka zastřelili

- nemyslím si, že tato situace panuje dneska v této společnosti
- potom když už jste teda vytáhli z toho spisu, z trestního spisu vašeho nebo pana Zatloukala, já 

nevím, když už jste vytáhl jeden papír z toho trestního spisu, tak je položte na stůl cely, vždyť 
vy tvrdíte, že je to křišťálově čisté, a já si myslím, že lidi si v tom rádi počtou, ale od vás bych 
chtěl opravdu vysvětlení vašeho chování a důvodů, proč jste se mě snažil vyhodit z tiskové 
konference a proč jste to následně vysvětloval mým dopisem nejvyššímu státnímu zástupci

- které pasáže toho dopisu máte za to, že jsou tím udavačstvím, co jsem vlastně udal, vás? Na 
konci vyšetřování, nebo jsem tam udal nějaká nová fakta? To byl pouhý apel občana města 
Přerova a vaše reakce mě velmi, ale velmi překvapila
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občan – p. Tužín
- vrátím se k zastávkám, toto téma už bylo uzavřeno, ale bohužel byl jsem neviděn, z tohoto 

důvodu s k tomu musím vracet
- chtěl bych poděkovat aspoň těm 17 zastupitelům, zvlášť pozitivně mě potěšilo, že i někteří 

z koaličních stran záměr podpořili, ale bohužel celkově neprošel
- znamená to, že z té roviny, která je mi blízká a ve které se cítím dobře tzn. rovina věcná a 

technická se tato věc musí posunout a ujišťuji vás, že se posune do roviny politické, budu 
prezentovat před nastávajícími komunálními volbami v příštím roce, že strany ČSSD a ODS 
jsou strany, které brání v rozvoji ekologické železniční dopravy a nepřejí si, aby obyvatelé 
města Přerova měli lepší přístup k železniční dopravě, pevně doufám, že zástupci ČSSD a 
ODS až na čestnou výjimku, pana Petroše, který hlasoval pro, nechci paušalizovat, tuto 
argumentaci ustojí a myslím si, že občané by měli vědět, kdo stojí za jejich zájmy a kdo stojí 
proti jejich zájmům, protože z tohoto hlasování nevychází jako poražení opozice, z tohoto 
hlasování vychází jako poražený občan města Přerova

- zjevně podpora našim záměrům je nulová, čas, který jsme tomu věnovali byl věnovaný vniveč, 
škoda, že jste nám to neřekli dřív, mohli jsme si ten čas ušetřit, že ta politická podpora prostě 
není, na druhou stranu se pak p. náměstek Kulíšek nesmí divit, že jeho různé nápady na 
rozvoji silniční infrastruktury se z mé strany nebudou těšit podpoře, teď to říkám jako člen 
Krajské dopravní komise

- díky těm, co záměr podpořili

p. Laga
- chtěl bych vás pane primátore požádat, kdybyste se mohl zeptat občana, mluvčího SpP p. 

Kohouta, kdyby mě mohl vysvětlit, co to je „Kulíškova prodejná děvka“, takto o mě psal 
v Přerovských listech

primátor Ing. Lajtoch
- pane Kohoute, chcete reagovat na dotaz pana Lagy? „Kulíškova prodejná děvka“

občan – p. Kohout
- pane Laga, já jsem tento článek rozhodně na přerovských novinách nevyvěšoval, náš článek 

visí na našich webových stránkách SpP, tam má jiný nadpis, 
- já, když jsem zjistil, že byl vyvěšen pod mým jménem a vypadalo to tak, že pod mým jménem 

vyvěšen je, tak jsem na majitele webových stránek apeloval a snažil jsem se korigovat jeho 
postoj, on tvrdil, že to přitáhne lidi, ale pokud jste nabyl dojmu, že je to moje práce, tak to se 
omlouvám, já bych si to nikdy v této podobě a v této formě nedovolil

p. Zácha, DiS.
- je má povinnost informovat zastupitele, že dle sdělení archeologů, dokončili archeologický 

výzkum v lokalitě Na Marku, teď čekám na to, kdy od nich skutečně dostaneme tu závěrečnou 
zprávu, mám tady před sebou pouze vizualizaci, jak to tam vypadá

- myslím si, že máme s archeology shodu, nicméně nechci předjímat, bude svolána ta pracovní 
skupina, kde se bude diskutovat, jak dál s touto lokalitou, jak dál to bude s rozestavěným 
parkovištěm a já předložím materiál v září, velmi mě mrzí, že to nemohlo být teď v červnu, 
protože na podzim zas narychlo výběrové řízení na dodavatele jakéhokoliv té stavby, nevím, 
jak to budeme zvládat, nicméně tak tomu osud chtěl a já doufám, že ta památka přes zimu 
neutrpí a že ji skutečně důstojně ošetříme

Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy
- cítím se být povinen doplnit své stanovisko, proč není přípustné vylučovat ze zadávacích 

řízení uchazeče byť dluží zadavateli nějaké peníze po lhůtě splatnosti
- odvolávám se na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. 149/2008/VZ-

13309/2008/540/PB, které zcela nekompromisně a pregnantně tuto možnost, přesně v souladu, 
tak jak já jsem to stanovisko v odpovědi panu zastupiteli prezentoval, potvrzuji
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827/18/10/2013 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami vznesenými na 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 9.9.2013

Hlasování: 27 pro, 2 nehlasovali

11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 17. června 2013            
ve 21.15 hodin.

V Přerově dne 25. 6. 2013

     Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova

Mgr.Josef Kulíšek
náměstek primátora města Přerova

   MVDr. Jiří Skyva
                 člen Zastupitelstva města Přerova


