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Z Á P I S

z  19. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 9. září 2013

POŘAD:
---------------

1. Zahájení

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

3. Majetkoprávní záležitosti

4. Finanční záležitosti

5. Veřejné zakázky

6. Rozvojové záležitosti

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. Vladimír Puchalský 
MVDr. Jiří Skyva
Ing. Michal Symerský

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Ing. Lajtoch:

- vážené dámy a pánové, vážení hosté, zahajuji 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
Ještě než zahájím dnešní zasedání zastupitelstva, žádám všechny přítomné, abychom společně uctili 
památku bývalého kolegy, přítele, zastupitele pana Miloše Šidla, který 27. srpna neočekávaně zesnul.

Žádám všechny přítomné, aby povstali a symbolickou minutou ticha uctili jeho památku. 

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

Konstatuji, že zasedání bylo řádně a včas svoláno. 
Omlouvá se:  Mgr. Vladimír Puchalský, MVDr. Jiří Skyva, Ing. Michal Symerský.
Dostaví se později:  Ing. Richard Šlechta, Ing. Ivan Machát, Mgr. Zdeněk Schenk.
Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města, v počtu 29 zastupitelů. Proto je 
zasedání schopno se právoplatně usnášet.“
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Zápis z 18.zasedání Zastupitelstva města konaného dne  17. června 2013 je ověřený a vyložený            
u zapisovatelky. Pokud k němu nebudou během dnešního jednání vzneseny námitky, bude zápis 
považován za schválený.

Dne 27. srpna 2013 zemřel člen Zastupitelstva města Přerova pan Miloš Šidlo.
Uprázdní-li se mandát v průběhu volebního období, nastupuje za takového člena zastupitelstva 
náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle  § 45 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, a to dnem následujícím po dni, kdy      
k zániku mandátu došlo. 
Náhradník se stává členem zastupitelstva přímo ze zákona, aniž by musela být splněna nějaká další 
podmínka (jedinou podmínkou je zánik mandátu toho člena zastupitelstva, za něhož náhradník 
nastupuje). 
V souladu s tímto ustanovením se počínaje dnem 28. srpna 2013 stal členem Zastupitelstva města 
Přerova pan RNDr. Emil Krestýn, jemuž bude na 75. schůzi Rady města Přerova dne 10. září 2013 
předáno Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Přerova. Předpokladem aktivního výkonu 
mandátu je složení slibu člena zastupitelstva. Podle § 55 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách       
do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů má odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou 
za následek zánik mandátu.
Dovoluji si upozornit, že funkce člena Zastupitelstva města Přerova je podle § 5 odst. 2 a 3 zákona      
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, neslučitelná s funkcí 
vykonávanou zaměstnancem statutárního města Přerova zařazeným do Magistrátu města Přerova, 
pověřeného obecního úřadu nebo krajského nebo finančního úřadu, a to za podmínky, že zaměstnanec 
vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti statutárního města Přerova nebo         
za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného primátorem nebo radou obce, hejtmanem nebo radou 
kraje.

Žádám všechny přítomné, aby povstali. Prosím paní Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou o přednesení 
textu slibu a pana RNDr. Emila Krestýna, Ph.D, aby složil slib pronesením slova SLIBUJI a svůj slib 
potvrdil svým podpisem pod text slibu.  

Mgr. Krákorová Pajůrková:
- Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České 
republiky.

Pan RNDr. Emil Krestýn Ph.D, složil slib pronesením slova „SLIBUJI“

Ing. Lajtoch:
- prosím posaďte se.
- Konstatuji, že pan Emil Krestýn složil slib stanovený zákonem. 
- Konstatuji, že pan RNDr. Emil Krestýn Ph.D. může dále vykonávat mandát člena 

zastupitelstva a podílet se na rozhodování a hlasování tohoto orgánu.“

Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města navrhuji: Ing. Michala Špalka a Mgr. Helenu 
Netopilovou.
Při hlasování bylo pro 27, 2 nehlasovali.

Zapisovatelkou jmenuji paní  Ludmilu Schönovou.

Písemné pozvání na dnešní 19. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 
bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 21. srpna 2013, 
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pod evidenčním číslem 489. Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91    
a § 93 zákona o obcích.
Má někdo doplňující nebo pozměňující návrh programu dnešního zasedání? 
Navrhuji rozšíření programu o bod 1.1.1 Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova. Je to 
bod, kterým bereme na vědomí složení slibu člena zastupitelstva města Přerova.
Dále vás požádám, ohlásil návštěvu generální sekretář Ministerstva obrany pan Ing. Jan Vylita            
a ředitel Leteckých opraven Malešice pan Ing. Roman Planička. Proto vás žádám, jestli bychom mohli 
bod 4.1 předřadit za bod 2.

Hlasování  o rozšíření programu dnešního zasedání, tak jak jsem před chvílí citoval.
Při hlasování bylo pro 28, 1 nehlasoval.

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) Veřejné zakázky, se řízení zasedání ujmu opět já.

Nyní prosím o hlasování materiálu označeného 1.1.1.

828/19/1/2013 Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města 
Přerova RNDr. Emila Krestýna, Ph.D, v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Při hlasování bylo pro 28, 1 nehlasoval.

Předávám slovo náměstkovi primátora Mgr. Josefu Kulíškovi.

829/19/1/2013 Zahájení, schválení programu 19. Zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje rozšířený program 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 9. září 
2013

2. schvaluje Ing. Michala Špalka a Mgr. Helenu Netopilovou za ověřovatele 19. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.
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2. INFORMACE O ČINNOSTI  RADY  MĚSTA PŘEROVA  OD 18. ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA,  INFORMACE  Z VÝBORŮ

830/19/2/2013 Informace – koncepce, které má v současné době zpracované 
statutární město Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o koncepcích, které má           
v současné době zpracované statutární město Přerov.

Diskuse:
p. Mlčák:

- možná jsme si minule moc nerozuměli. Já děkuji za seznam všech koncepcí, které město má,
od územního plánu až po koncepci veřejných WC. Můj dotaz směřoval i v návrhu usnesení, 
aby se rada zabývala koncepcí využití majetku města Přerova. To znamená budovy, které jsou 
majetkem města Přerova, aby se zabývala tím, co v těchto budovách bude. Nastalo to při bodu 
programu, kdy jsme řešili Chemoprojekt, respektive domov důchodců. Nechci jít do 
minulosti, je to špatné. Nebudu to ani dál komentoval. K tomuto zněl můj návrh na usnesení. 
Abychom věděli, že v majetku našeho města to znamená, v těchto budovách bude, tak jak bylo 
kdysi řečeno, Chemoprojekt – městská knihovna. Přístavba na Optické ulici – domov 
důchodců. Díky za seznam koncepcí, šlo mi skutečně o tuto záležitost. Děkuji.

Při hlasování bylo pro 21, 1 proti, 3 se zdrželi, 4 nehlasovali.

831/19/2/2013 Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole stanovení výše poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů          
na rok 2013

2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole čerpání dotace poskytnuté občanskému sdružení 
Tělocvičná jednota Sokol Přerov Handball Club na základě usnesení ZM č. 369/9/5/2011 bodu 
11 a následné změny tohoto usnesení, která byla přijata Zastupitelstvem města Přerova 
usnesením č. 411/10/8/2012.

Při hlasování bylo pro 29.
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832/19/2/2013 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních 
rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních         
za I. pololetí 2013.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
 Jaká bude vyvozena odpovědnost jednotlivých členů zastupitelstva a komisí, ti kteří mají účast 

pod 50%, což je v materiálu zvýrazněno. Jestli budou navrženi na odvolání a nahrazeni 
novými, nebo jaká z toho bude vyvozena odpovědnost.

Primátor Ing. Jiří Lajtoch:
 Ti, co mají účast 50% a méně dostávají dopisy, v kterých je jim vytknuta jejich neúčast. Pokud 

mají účast pod 50%, tak v převážné většině budou odvoláváni, to se týká hlavně komisí            
a budou nahrazeni novými, případně, když mají důvod, například dlouhodobá nemoc, k tomu 
bude rada přihlížet. Stejné by mělo být i v zastupitelstvu.

Bc. Zatloukal:
- Měl jsem podobný dotaz, protože při podrobné kontrole docházky zastupitelů a členů výborů, 

protože jsme na půdě zastupitelstva, jsem zjistil, že jediný, kdo má účast 50% je pan Kohout 
Jiří, jinak všichni mají účast nad 50%. Proto bych byl rád, kdyby se to do příště nějak 
vyjasnilo. Jestli bude účast nadále tak slabá, nebo se zlepší. 

p. Passinger:
- Já bych byl pro, kdyby se do vyjádření napsalo, jestli se jedná o nemoc, tu nikdo neovlivní.

Ale když je někdo v Přerově a vyřizuje si svoje osobní věci, tak by to mělo být neomluvitelné.

Při hlasování bylo pro 28, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

833/19/2/2013 Informace o činnosti Rady města Přerova od 18. Zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 18. Zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Diskuse:
Mgr. Grambličková:

- Chci připomenout, že jsme neobdrželi usnesení, ale musíme je hledat na webových stránkách. 
Alespoň já to tak mám. Dříve nám to posílaly e-mailem děvčata, teď už neposílají. V té         
e-mailové podobě mi to bylo bližší. Nevadí. Zorientovala jsem se. Je to v pořádku.

- Mám dvě otázky, které jsou možná nepodstatné, spíše zvídavého charakteru, abych byla 
v obraze. 
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 První dotaz se týká usnesení 2603/70/6/2013 – úhrada nájmu městem dvěma společnostem. 
Je to 10 774 Kč, přitom jde o veřejné prostranství. Dokonce je tam nějaká úhrada zpětná. Vím, 
že to jsou věci, které řešíme dlouhodobě, dlouhodobě se s tím potýkáme. Spíše bych chtěla 
vědět, jestli je mi schopen někdo odpovědět teď, o které veřejné prostranství se jedná. Asi ne, 
tak potom písemně. Stačí mi stručně, nemusím mít žádnou slohovou práci. Jenom abych 
věděla, jestli je pro nás nezbytné, abychom platili každoroční nájem z tohoto prostranství.

 Druhý dotaz se týká usnesení 2699/74/5/2013 – je to takové novum. Jedná se o zdravotní 
pobyty dětí I. stupně. Jmenuje se to „Příroda jako dům“. Z jakého důvodu to řešíme veřejnou 
zakázkou? Vždycky to bylo v režii škol, které měly oblíbená místa, kam děti jezdily. Je to 
podle mě něco zcela nového. 

Mgr. Kulíšek:
- Na první otázku odpovíme písemně, aby to bylo přesné.
- Na druhý dotaz – veřejná zakázka proto, že jsme získali dotaci od Ministerstva životního 

prostředí 350 Kč na 1 dítě a 1 den pobytu. Zakázka přesahuje určitou částku, tak jsme museli 
vypsat výběrové řízení na organizaci a středisko, kde ty děti budeme posílat a rekreovat. 
Jiným způsobem to nešlo. Všechny děti budou v jednom středisku a musí to proběhnout 
v topnou sezonu, začne se rekreovat v říjnu a končit se bude na konci března příštího roku.

Mgr. Karola:
- Pan náměstek to řekl jasně. V podmínkách poskytovatele dotace byla povinnost samozřejmě 

zakázku soutěžit. Smlouva bude podepsaná s hoteliéry tuto středu. Všechno je v běhu a mělo 
by to klapnout. 

p. Laga:
 Mám dotaz na usnesení rady 2730/74/9/2013 – navýšení zaměstnanců Městské policie na 53. 

Vždycky se říkalo, že na 1000 obyvatel je 1 policista. Je nás 45000 obyvatel, tak už máme o 8 
policistů víc. Mám trošku tušení, že bychom mohli zřídit konečně nějaké detašované 
pracoviště na ulici Husové, protože státní policie to opustila, my budeme asi nahrazovat státní 
policii, což není to pravé ořechové, protože i státní policie by měla vykonávat to svoje a my 
bychom si měli hlídat to svoje a ne posilovat peníze do městské policie.

Mgr. Kulíšek:
- Vy jste to řekl pěkně, že suplujeme republikovou policii, to je pravda.

Mgr. Teriaki:
- Pane Laga, máte pravdu, že vždycky se uvádělo, na 1000 obyvatel jeden strážník. Vždycky 

znamená, že to vzniklo před dvaceti lety. Za dvacet let byl nějaký vývoj, jak kriminality, tak 
přestupků, tak oprávnění strážníků a městská policie Přerov, když počítám ty větší městské 
policie, tak opravdu v posledních deseti letech nenavyšovala ani jedno místo. Dělali jsme si 
průzkumy i v jiných městech a opravdu jsme poddimenzovaní. Já jsem projednával i s členy 
rady, že to není za účelem nějakého nahrazování činnosti policie ČR. Reagovat na situaci 
v Přerově musíme, ale není to z důvodu nějakého nahrazování. Ten tlak na policii ČR, aby si 
konala svoje povinnosti, neustále je. Detašované pracoviště neplánujeme. Sociálně vyloučené 
oblasti jako problematika města Přerova, tam se snažíme působit v rámci našich možností 
personálních. 

Primátor Ing. Jiří Lajtoch:
- Čekal jsem, že pan ředitel Městské policie vše řekne. Nicméně, Rada města Přerova na svém 

zasedání v červnu 2013 schválila koncepci rozšíření počtu strážníků městské policie a ti dva 
strážníci vycházejí právě z té schválené koncepce pro 2013 – 2014.
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p. Mlčák:
- Možná to do tohoto bodu nepatří. Delegace OV KSČM minulý týden navštívila východní 

Slovensko, Svidník, Prešov, zejména Bardějov, kde jsme byli přijati panem primátorem 
Borisem Hanuščakem a při té příležitosti, že dnes máme zastupitelstvo, byl jsem požádán, 
abych předal pozdravy, a že určitě využije co nejbližší příležitosti k návštěvě našeho města.

Pí Tomaníková:
- Vracím se k městské policii. Já vím, že do některých místních částí městská policie ani 

nezajíždí, přitom jejich občany počítáme k občanům města Přerova. Přimlouvám se, aby se 
udělala taková opatření, aby strážníci navštěvovali místní části, mám na mysli Žeravice. Tam 
městského policistu neuvidí a mají připomínky.

Mgr. Teriaki:
- Poctivě čtu zápisy z osadních výborů a na každý požadavek, který je v pravomoci městské 

policie se snažím reagovat. Pokud je požadavek na měření rychlosti, tam tu pravomoc 
nemáme, protože státní policie vyčlení, kde může městská policie měřit. Pokud je zásadní 
požadavek, reagujeme na to. Jsem v komunikaci s některými předsedy osadních výborů s tím, 
že pokud by nastal zásadní problém, ať nečekají na jednání výborů a ať mě přímo kontaktují. 
Proti tomu bych se trošku ohradil, že nereagujeme na nějaké podněty. 

Mgr. Grambličková:
- Vzhledem k tomu, že se otevřela otázka městské policie, mám drobný námět. Velmi bych se 

přimlouvala za to, aby v náplni práce městského strážníka bylo, že nahlásí případný značný 
nepořádek, který v některých lokalitách města existuje. Nevím, jestli to mají ve své náplni 
práce, pokud ano, tak to plní nedostatečně. Nechci zatím říkat konkrétně, o které lokality se 
jedná. To mám nachystáno pak v informacích a diskusních příspěvcích zastupitelů. Myslím, že 
by měla být opravdu v péči strážníků i čistota města a pokud vidí, že někde je třeba poslat 
Technické služby, mělo by se tak neprodleně učinit. 

Mgr. Kulíšek:
- Chápu to jako podnět a budeme se tím zabývat.

p. Zácha, DiS.:
- Nechejme si tuto diskusi do bodu různého. Na tento konkrétní příklad, co má paní 

Grambličková, musím zareagovat, protože pan Teriaki nemá dávat podněty. Tady jsou černé 
skládky, množí se nám to jako houby po dešti, když se podíváte v okolí Technických služeb, 
kde funguje sběrný dvůr a kde to ti občané mají nejblíž, jak jsou obskládány popelnice 
jakýmkoliv odpadem, já jsem osobně s některými hovořil a žádal, ať využívají bezplatně 
sběrný dvůr. Je to pro každého bezplatná služba. Lidé nám obsypávají popelnice, Technické 
služby, až je to neúnosné, tak na požádání odboru majetku to zlikvidují. Jsou to ale zbytečně 
vynaložené finanční prostředky, které můžeme použít někde jinde. Nechejme to do různého, já 
budu apelovat zejména na naše občany, ať využívají toho sběrného dvora, protože je to 
bezplatné.

Při hlasování bylo pro 26, 5 nehlasovalo.
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Předřazení materiálu označeného 4.1 za bod 2.

857/19/4/2013 Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o hospodaření společnosti Regionální letiště Přerov a. s., za rok 
2012.

2. ukládá zástupcům města Přerova v představenstvu společnosti Regionální  letiště Přerov, 
a.s. usilovat o snížení provozních nákladů  a stanovení nové strategie Regionálního letiště 
Přerov, a.s.

Diskuse
p. Zácha, DiS.:

- To pozvání jsem inicioval já, protože na každém zastupitelstvu o Regionálním letišti                 
a vůbec Bochořské základně, je velká diskuse. Jsem rád, že kolegové přijali to pozvání            
a jestli poprosíte, pane předsedající, já si myslím, že bychom jim mohli dát slovo, aby nám 
řekli, jak to s letištěm vypadá, jakou roli by mělo hrát Regionální letiště, jakou roli bude mít 
LOM, jaká bude zaměstnanost na základně a jak to vypadá s osudem základny do budoucna. 

Mgr. Kulíšek:
- Dávám hlasovat o tom, zda pánové mohou vystoupit. Budeme hlasovat o obou pánech naráz.

Procedurální hlasování o možnosti vystoupit:  Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

Pan Ing. Vylita, generální sekretář Ministerstva obrany:
- my, po rozhodnutí generálního štábu a schválení Ministrem obrany o restrukturalizaci 

vzdušných sil Armády ČR, jsme řešili zásadní problém. Po té, co došlo k rozhodnutí               
o opuštění posádky Přerov, je samozřejmě nezbytné říct si, co dál. Našim záměrem od samého 
začátku bylo, aby se nestalo to, co se stalo při různých případech, především v minulosti, když 
se opouštěla posádka, zůstaly tam budovy, kterých se potom leta letoucí snažilo Ministerstvo 
obrany zbavit převodem ať už na jednotlivé obce nebo nějakým prodejem. My jsme měli 
záměr jiný, a to především udržet provoz na letišti Přerov, letecký provoz a udržet vlastně tu 
nemovitou infrastrukturu, která tam je v provozuschopném stavu tak, aby byla využitelná. To 
je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je, že jsme si samozřejmě uvědomovali, že přesun 
posádky znamená, že část těch zaměstnanců, ať už občanských nebo vojáků nebude chtít tento 
přesun akceptovat. Uvědomujeme si otázku zaměstnanosti a snažili jsme se vymyslet takový 
model, aby bylo možné nabídnout některým těm osobám, které v městě Přerov budou chtít 
zůstat, zaměstnání. Výsledkem toho byla dohoda se státním podnikem, který je zřízen 
Ministerstvem obrany Letecké opravny Malešice o tom, aby pokud možno využil tento areál 
s tím, že řada těch činností, které opravny Malešice dělají, je to firma, která opravuje 
vrtulníky, je to firma, které ty vrtulníky, které tu byly na letišti umístěny, na ně dělala 
generální opravy a dělala na ně modernizace a všechny další kroky, takže tam ta symbióza je 
poměrně vysoká, aby převzala letiště a na letišti provozovala de facto civilní činnost. Ta 
civilní činnost znamená, že letiště by mělo být zachováno, zachováno, ale v jiném režimu než 
je dnes. Dnes bylo v režimu vojenského letiště, plného 24-hodinového provozu. Budoucnost 
by měla být civilní letiště s provozem tak, jak odpovídá letištím regionálního charakteru 
v prvním kroku. V případě, že bude nějaká další možnost rozšíření provozu na letišti, tak 
samozřejmě to letiště kdykoliv si může zažádat o další provoz, o další rozšíření na ten 24-
hodinový provoz, to znamená noční. Zároveň letecké opravny Malešice zde plánují určitou 
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činnost, o které bude mluvit pan ředitel a s tím souvisí otázka nějaké představy                         
o zaměstnanosti v regionu. Berme to tak, že je to vlastně nový restart toho letiště, samozřejmě 
je potřeba vycházet z nějakého rozumného obchodního modelu. Je otázka spolupráce 
s Regionálním letištěm Přerov, jako složkou, kterou má zřízeno město společně s krajem,         
a toto všechno vlastně vychází z bodu začátku. To znamená, že začáteční bod musí být natolik 
rozumný, aby se tento záměr dal ufinancovat a potom následně se na něm dají stavět další 
aktivity, podle toho, jak se bude vyvíjet region, jakým způsobem se bude vyvíjet činnost         
na tom letišti.

Ing. Planička, ředitel LOM Praha, s.p.:
- Mnohé už tady bylo řečeno. Já bych chtěl vypíchnout několik zásadních věcí. 
- Zaprvé - LOM Praha není na rozpočtu. LOM Praha, ačkoliv je to státní podnik, zřízený 

Ministerstvem obrany, tak se chová jako normální privátní společnost, musí si na sebe vydělat. 
Hned řeknu proč to říkám, protože v okamžiku, kdy na nás byla vložena tíha realizace tohoto 
projektu, abychom zachovali tu infrastrukturu, abychom se jaksi postarali o to, že letiště 
Přerov bude dále fungovat, bude využíváno například i složkami integrovaného záchranného 
systému, bude využíváno v oblasti civilního letectví a také státním podnikem LOM Praha 
v těch aktivitách, které my dnes už tady provádíme, protože už dnes, letos i loni jsme na letišti 
Přerov prováděli výcvik NVH, což jsou lety s brýlemi pro noční vidění a samozřejmě 
infrastrukturu, která je na bochořské základně k dispozici, budeme využívat pro rozšíření 
našich aktivit, které máme na našich stávajících základnách v Praze, Malešicích, ve Kbelých      
a v Pardubicích. Chtěl bych říct, že LOM Praha neplánuje nějaký přesun svých dosavadních 
aktivit, které máme do Přerova, ale chce využít přerovskou základnu, jakožto prostor pro 
expanzi. Dneska se nám už podařilo zaplnit naši kapacitu výroby v Praze tak, že v zásadě 
řešíme kapacitní problémy, tím pádem jsme se postavili k řešení otázky Přerova tak, jako, že 
je to prostor pro rozšíření našich aktivit, které už dneska máme. Aktivity jsou ve dvou 
hlavních oblastech. Jedna aktivita jsou opravy vrtulníků, jejich modernizace, druhá je letecký 
výcvik, který máme dislokovaný dnes na naší základně v Pardubicích. Zhruba, co se týká 
našich záměrů, tyto dvě oblasti. Samozřejmě, my se budeme snažit nějakým způsobem využít 
nemovitou infrastrukturu, která tam je. Budeme ji zřejmě nabízet pro komerční pronájmy, 
budeme se snažit na té základně také něco dělat. Uvidíme, jak to bude řešeno. Co se týká 
časového harmonogramu, teď od 1. října bychom měli přebírat severní část včetně dráhy a od 
1. ledna 2014 zbytek jižní části základny. Pro nás je to samozřejmě dosti významný projekt, 
není to nic jednoduchého, protože se budeme muset postarat o celou řadu věcí. Myslím si, že 
různí sběrači kovů se chystají na nájezdy. Mohu je upozornit, že to neklapne. Ostraha bude 
zabezpečena hned od 0:0  dne 1.10.2013. Zcela určitě, jestli si někdo myslí, že ten areál, který 
je oplocený, že částečně bude bez ostrahy, tak vás ubezpečuji, že nebude. Ostraha bude najata 
agenturou a bude velmi přísná. Tolik velmi stručně k tomu, co LOM plánuje na letišti Bochoř 
a já bych dal prostor pro dotazy členů zastupitelstva. 

Ing. Pospíšilová:
- Vrátím se k tomu, co tady máme, a to se jedná o informaci o Regionálním letišti v Přerově. 

Chtěla jsem se zeptat, jestli akcionáři nemusí respektovat obchodní zákoník a z jakého důvodu 
došlo k valné hromadě až v červenci 2013, protože termín by měl být do 30.6.2013. 
Samozřejmě, mě chyběl ten výhled do dalších let a hlavně názory, jestli město Přerov bude 
dále pokračovat v projektu Regionálního letiště. Jestli jsem správně teď pochopila, jsem laik, 
tak ředitel LOMu říkal, že v podstatě se musí chovat jako správní hospodáři, že budou 
pronajímat v podstatě plochu pro obchodní účely, což Regionální letiště chtělo dělat také. 
Myslím si, že si budou v podstatě konkurovat.

Mgr. Kulíšek:
- Poprosím, abychom směřovali dotazy nejdříve na naše hosty a potom se teprve bavme              

o otázkách, které tady položila paní Pospíšilová. Jestli máme něco na zástupce Ministerstva 
obrany, tak LOMu tak, pojďme diskutovat a potom budeme diskutovat o dalších věcech.
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Primátor Ing. Jiří Lajtoch:
- Pokud si pamatuji, tak akcionáři, kterými jsou Olomoucký, Zlínský kraj a město Přerov, tak se 

nemohli dohodnout do 30.6.2013, a proto byla ta schůzka dvakrát odložena na měsíc červenec. 

Ing. Machát:
- Tento materiál byl projednáván finančním výborem. Materiál se týkal hospodaření 

Regionálního letiště Přerov, a.s. za rok 2012 a k tomuto materiálu jsme se usnesli                     
a doporučujeme jej zastupitelstvu přijmout. Ono to vypadá, že ty podmínky fungování 
Regionálního letiště se nám trošku mění, protože do hry vstupuje oficiálně jiný subjekt 
vlastněný státem, a já bych považoval za nutné, stejně tak jako všichni členové finančního 
výboru, abychom dokázali společně dostat bližší informace, které se dostanou zástupcům 
města Přerova, kteří zastupují v Regionálním letišti vlastníka nebo působí v představenstvu 
společnosti a zároveň navrhuji, abychom za zastupitelstvo uložili těmto našich zástupcům, 
aby se spojili se zástupci LOM, s.p. a zpracovali koncepci rozvoje a zapracovali do ní 
nové skutečnosti, které významným způsobem ovlivňují chod a fungování Ragionálního 
letiště Přerov, a.s.

p. Laga:
- Chci se zeptat na činnost leteckého výcviku, která bude probíhat na letišti, protože jsem 

z místní části, která sousedí s letištěm a měli jsme s vedením letiště nějaké dohody                   
o koridorech, které se využívaly a můžu vás ubezpečit, že nevím, jestli jste to lítali vy, dneska 
od 10.05 do 10.40 hodin, když jste lítali přesně přes Henčlov, okrajově Vymyslov a nalétávali 
jste na ty vaše výcvikové prostory. Nevím, jestli to byl váš vrtulník nebo z vojenského letiště, 
to je mi jedno, ale dneska to bylo hrubě porušeno, a protože máme ty informace z Pardubic, 
jak sousední obce dělaly petici proti vašemu leteckému provozu, já bych se chtěl zeptat, jak to 
chcete řešit, jaká bude asi intenzita vrtulníků, kolik počítáte, že jich budete mít naráz ve 
vzduchu. Když to řeknu takto, když vám vrčí vrtulník každé 3 minuty kolem humen, tak je 
hrozné, když si nemůžete pustit televizi a neslyšíte. Bude jednání, které vyvoláme a dohodnou 
se koridory, kam až budete k té místní části zalétávat, nebo kde nebudete zalétávat? To by mě 
velice zajímalo. 

Ing. Planička, ředitel LOM Praha, s.p.
- Předně, nevím o tom, že bychom tady dneska prováděli výcvik. Pravděpodobně to bude 

základna. Samozřejmě, pokud tady byly dohodnuty nějaké koridory, tak stejně, jako je 
dodržujeme v Pardubicích, tak je budeme dodržovat tady. Na tuto část otázky říkám ano, 
samozřejmě se sejdeme a můžeme ty koridory upravit podle toho, jak to bude. Co se týká 
frekvence letů, ubezpečuji vás, že minimálně ještě rok tady žádná významná změna ve smyslu 
navýšení frekvence provozu nebude. My nepřesouváme výcvik z Pardubic do Přerova, my 
pouze rozšíříme, a to jak jsme doposud Přerov využívali pro lety NVH, tak Přerov budeme 
využívat i nadále. Ale, že by se sem přesouvaly vrtulníky  a tady se začalo lítat o sto šest, tak 
to vás ubezpečuji, že v blízké budoucnosti nehrozí. Pokud něco takového hrozit bude, tak si 
sedneme a budeme o tom jednat. 

RSDr. Nekl:
- O mě je známo, že jsem od prvopočátku zastáncem rozumného využití letiště Přerov, nikoliv 

jeho rozorání nebo nechání napospas. Proto jsem rád, že se něco hýbe, a že přichází LOM se 
svým podnikatelským záměrem. Mám otázku, díky zrušení vojenské základny odchází stovky 
pracovních sil. Jestli to není tajné, můžete nám říct, kolik pracovních míst dle vašeho záměru 
v Přerově vznikne?

Ing. Planička, ředitel LOM Praha, s.p.
- Tajné to samozřejmě není. Proto jsem předesílal hned na začátku, my nejsme na rozpočtu, my 

si prostě na sebe musíme vydělat. To znamená, při všech jednáních, které jsem vedl s panem 
primátorem, hejtmanem Olomouckého kraje, s hejtmanem Zlínského kraje jsem upozorňoval, 
že samozřejmě na začátku ta zaměstnanost se nebude vůbec dat srovnat s tím, co dneska na té 
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základně je. Já vám řeknu, že teď uvažujeme od 1.10. – 1.1.2014, jak v těch dvou etapách 
budeme přebírat nemovitý i specifický movitý majetek, že na začátku tam bude nějakých 50 
až 55 lidí. Víc tam prostě nebude. Ale postupně, až se bude rozšiřovat nějaká aktivita, která 
tam bude, tak těch lidí bude přibývat. Já vám nebudu slibovat žádná čísla o zaměstnanosti. 
Nejdřív se musí zajistit obchod, potom se můžeme bavit o tom, že tam někoho budeme 
přibírat. 

Pan Ing. Vylita, generální sekretář Ministerstva obrany:
- Je potřeba si uvědomit, že státní podnik hospodaří s majetkem státu. My nevkládáme ten 

majetek do majetku státního podniku, nýbrž máme právo hospodařit s tímto majetkem. 
Z pohledu vlastnictví se nemění nic. Pořád je to majetek státu, se kterým bude hospodařit teď 
LOM. S tím souvisí otázka zaměstnanosti. Tady je nějaká nemovitá infrastruktura, kterou je 
možné využít. Je tady samozřejmě letiště, je tady velice pěkný hangár, který letecké opravny 
mohou využít pro svoji činnost, je tady spousta dalších nemovitostí, které jsou využitelné pro 
různé jiné činnosti. Zaměstnanost na letišti v Bochoři bude záviset na tom, jak se nám podaří 
najít potenciální partnery ve spolupráci s LOM, ale i s městem Přerov, pro takové aktivity, 
které vyplní vakuum, které vznikne po odchodu posádky. Co se týče lidí na posádce, pokud já 
mám informace, tak bylo 730 lidí, z toho velká část jsou vojáci, kteří obecně vždycky 
dojíždějí, takže vyloženě zaměstnanost lidí, žijících v Přerově je nějaká, neznám to číslo 
přesně. Těch padesát lidí, které zaměstnáme je začátek, jak se to podaří nabalovat dál, záleží 
na naší spolupráci. Strašně doufám, že ta spolupráce bude dobrá. Co jsme pro to udělali? 
Samozřejmě, to, co jsme byli vyzváni. To znamená, jednání mezi LOM a Regionálním 
letištěm Přerov už probíhají. Byla uzavřena dokonce nějaká dohoda o provozu na tom letišti, 
respektive je tam návrh, který v současné době se schvaluje na těch jednotlivých úrovních a 
více méně je to o dvou věcech. O té vlastní spolupráci na tom letišti a druhá věc je, kdo bude 
provozovatelem letiště. Provozovatel se nemusí rovnat vlastníkovi. Provozovatel je ta osoba, 
která řídí ten letecký provoz a řídí služby spojené s leteckým provozem. Ta dohoda říká, že po 
dobu dvou let toto si převezme LOM a Regionální letiště Přerov bude mít prostor na to, aby 
během této doby vlastně našlo modus operandi, co se týká odbavování cestujících případně 
nějakých dalších aktivit aeroklubového létání, jedná se o tandemové létání nebo tandemové 
seskoky. Těch možností je tam hodně. Ale dneska, do té doby, než se nastaví ten vlastní 
uživatelský vztah a vztah provozování toho letiště, není možné úplně říct, takhle to bude. To
se bude vyvíjet, určitě.

Ing. Machát:
- Já bych se přece jenom vrátil k tomu našemu materiálu. Poprosil bych, jestli můžeme zanést, 

ten můj upravující návrh. Ano, je to na plátně, už to vidím.

Bc. Zatloukal:
- Na našem klubu zastupitelů ČSSD jsme přišli s návrhem. Je technickou otázkou, jestli mám 

dávat ten náš návrh k usnesení. Ale asi ho dám, je trochu víc propracovanější. Bod 1) usnesení 
zůstává. Bod 2) usnesení zní: ukládá zástupcům města Přerova v představenstvu 
společnosti Regionální  letiště Přerov, a.s. usilovat o snížení provozních nákladů  a 
stanovení nové strategie Regionálního letiště Přerov, a.s.

- Ta usnesení jsou podobná, nicméně, dali jsme tam novou strategii, ona nějaká strategie 
v současné době existuje, ale vzhledem i k těm jednáním, která proběhla, já už to spojuji s tím 
příspěvkem, který jsem měl připravený a na který jsem se přihlásil a samozřejmě, těch 
provozních nákladů, tam se jedná hlavně o osobní náklady, které jsou v tuto chvíli nejvyšší,     
a proto také město Přerov v letošním roce nepřispělo zatím a čekáme, jak se ta situace vyvine. 
Asi jsem přišel poslední s tímto návrhem.

Mgr. Kulíšek:
- Je tu doplňující návrh na další bod usnesení. V podstatě se ty doplňující návrhy usnesení 

shodují. Jde o tu úpravu provozních nákladů. 
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Primátor Ing. Jiří Lajtoch:
- Na můj vkus je celý postup opožděný v jednání Regionálního letiště Přerov s Leteckými 

opravnami Malešice. Nicméně, jednání se vyvíjí, spoluprací by měla vzniknout dohoda. Bude 
o tom zřejmě mluvit pan Zácha, protože já jsem nebyl na posledním jednání představenstva 
společnosti. Musím vyzvednout jednání ředitele pana Pláničky, ten má eminentní zájem, aby 
se spolupráce s městem rozšiřovala. Nabízel prostory ke komerčnímu využití, a proto jsme si 
dovolili ho pozvat na 26. 9. 2013 na společné jednání, protože já jsem s problematikou letiště 
informoval majitele Meopty Přerov, což je největší zaměstnavatel Olomouckého kraje, který 
má zájem vědět, jak to vypadá s letištěm, jestli by mohli nějakým způsobem participovat          
na spolupráci, případně by přivedli partnery, tak jak přivedli do Meopty firmu, která tam dnes 
zaměstnává zhruba tisíc našich občanů. Pokud bude mít pan ředitel čas, byl bych rád, kdyby 
přijel do Přerova a doufám, že rozvineme naši spolupráci. My jsme přizvali k jednání ředitele 
Meopty, aby řekl svůj záměr možné spolupráce. Chtěli bychom, aby se rozvíjela činnost       
na letišti. 

p. Zácha, DiS.:
- K tomu, že by z naší strany jednání neprobíhala, k tomu bych se ohradil. Musíme si sáhnout    

do vlastního, a to v představenstvu Regionálního letiště. Jsem krátce člen představenstva. 
Absolvoval jsem dvě jednání představenstva, na obou jsem byl vysoce kritický, protože nám 
teď jde o přežití. To, že armáda odchází, je fakt, který je neměnný. To, že bychom mohli 
konkurovat Brnu a přistávala by u nás velká letadla, to se také nestane. Jde o to, skutečně        
na tom letišti udržet život. Udělat z toho hobby letiště, možná jak je v Kunovicích, využít 
hangáry, stáhnout drobné létání a k tomu, pokud se nepletu, by měla sloužit společnost 
Regionální letiště. V Regionálním letišti musí být lidé, kteří budou zapáleni a budou pro tu 
základnu žít a budou to brát skutečně jako své zaměstnání a budou odměňováni za to, jaký 
život na základně je nebo není. Musím veřejně poděkovat jak řediteli společnosti LOM tak 
panu Vylitovi, že ta pomocná ruka z jejich strany je nabídnuta, protože od 1.10. máme mrtvo 
na věži, už nebude 24-hodinový provoz, protože ta technologie, která tam je, je už zastaralá     
a teď jsou na řadě zaměstnanci a vedení Regionálního letiště. Minulý týden zasedala rada 
Kraje, která schválila provozní příspěvek 3 miliony Kč, na nás jsou ty 2 mil. Kč. Za sebe vám 
říkám, já s tím pořád otálím, nejprve chci vidět snahu, výsledky. My můžeme mít uloženo,      
že máme snížit provozní náklady, pod to já se podepisuju. A co se týká těch koncepcí               
a strategií, to už jsme popsali tuny materiálů. Teď je potřeba partnera pro pana ředitele a rozjet 
amatérské létání v Bochoři. Nejpozitivnější zpráva, která tady padla, je ta uklidňující nejen pro 
nás, ale i pro starosty okolních vesnic, že LOM bude od prvého dne, kdy vstoupí do Bochoře,
zajišťovat ostrahu celé základny a držím jim palce, protože jste v Přerově a budete se divit, co 
tady naši spoluobčané dokáží. Zaměstnanost ze 730 lidí na 55 je samozřejmě smutná a jestli se 
nepletu, k dnešnímu dni je na Úřadu práce přes 200 lidí. Zkusme všichni, je nás tady 35 
zastupitelů, každý máme známé, kamarády, někteří shání volné plochy. S panem ředitelem 
jsme jednali, určitě LOM nabídne lukrativní nájemní podmínky tak, aby ten areál byl využit. 
Pokud někoho známe, zkusme do Bochoře vrátit život. Jinak se nám to škaredě vrátí. Mohla 
by tam zůstat spálená země. Věřte, že já to deklaruji od prvopočátku, co jsem v zastupitelstvu, 
já se budu pořád snažit, aby v Bochoři ten život zůstal a doufám, ať je tu jakákoliv vláda, že se 
vrátí do resortu ministerstva dostatek finančních prostředků, a že se nám sem vrátí armáda, 
protože to letiště je strategicky velmi dobře umístěné a myslím si, že nejednou nám tu pomoc 
ukázalo. Já doufám, že armáda neodchází navždy. Tolik za mě. 

p. Vyhlídka, občan Přerova:
- jako občan Přerova si troufám říct, že způsob chování s Regionálním letištěm mi silně 

připomíná Přerovskou rozvojovou, do které se vrážely podstatně menší peníze. Tady to šlo na 
desítky milionů korun. Jestli bude další dva roky nějaká přípravná doba, jestli se pokusí 
někdo, něco vymyslet nového, to už bude, pokud se nemýlím, pátý rok. Za takový postup 
pěkně děkuju.
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Mgr. Kulíšek:
- Těch pět roků tady ta základna fungovala.

Ing. Kohout, občan Přerova:
- Vítám pana ředitele a jsem rád, že na letiště jde subjekt, který bude samostatný a nezávislý       

na veřejných financích. Chtěl bych se zeptat na otázky, týkající se infrastruktury přerovského 
letiště. Já mám informace, že se ruší CTR a TMA. Jestli s vaším příchodem tento proces 
pokračuje? Jaká infrastruktura zůstane na letišti zachována? Vybavení věže, světlotechnika, 
přistávací lokátor?

Ing. Planička, ředitel LOM Praha, s.p.
- Odpověď je jednoduchá. Vzhledem k tomu, že na věži nebude stálá služba, nebudou řídící, 

takže veškeré vybavení věže, infrastruktura, která se týká světlotechniky, jak NDV, tak bližná 
dálná, to jsou všechno systémy, které v dnešní době jsou absolutně neakceptovatelné pro Úřad 
civilního letectví. My jsme s úřadem řadu týdnů až měsíců jednali, podrobně jsme to probírali, 
ptali jsme se, jestli nám na některé systémy dají vyjímku, třeba na dva až tři roky, než bychom 
ten systém obměnili. Odpověď zní jednoznačně, ne. Vzhledem k tomu, že se podává žádost      
a přechází pod civilního provozovatele LOM, musí letiště odpovídat civilním leteckým 
předpisům, platným v Evropské unii v České republice. To znamená, že tyto systémy budou 
de facto demontovány, poněvadž nejsou způsobilé pro provoz v civilním letectví. Armáda má 
své vlastní předpisy. 

Pan Ing. Vylita, generální sekretář Ministerstva obrany:
- takto je to v civilním a leteckém letectví všude na světě. Vojenské letectví má jiné předpisy 

než civilní. Některá ta zařízení, a to byla přesně ta debata, jestli zachovat Přerov nebo ne, 
spousta jednotlivých prvků byla v nějakém stavu, který vyžadoval jeho náhradu. Což 
znamenalo právě ty obrovské investice, které by se musely stát, i kdyby tu zůstalo vojenské 
letiště. Z toho důvodu se zatím ustoupilo od myšlenky 24-hodinového provozu, protože 
většinou tyhle věci jsou potřeba pro navigaci. V době buď tmy, nebo nějakých nepříznivých 
podmínek. Navigovat na letišti lze i jiným způsobem, viz. řízení letového provozu                  
na Kanárských ostrovech na dálku. Potenciálně, kdyby někdy v budoucnu se uvažovalo o tom, 
že v Přerově se rozšíří provoz, je to možné řešit i tímto způsobem. Vlastní vybavení věže,         
o kterém byla řeč, není nutno 100% podmínkou, aby tady to letiště bylo. 

Ing. Planička, ředitel LOM Praha, s.p.
- Dálkové řízení letového provozu jsem projednával s panem Klasem. Je nutno říct, že by šlo       

o roční paušál 15 až 20 mil. korun. Kdo to zaplatí?

Hlasování o doplněném usnesení o bod 2) (návrh Bc. Zatloukala):   Při hlasování bylo pro 25,       
1 proti, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali.



15

3. MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

834/19/3/2013 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova  –  části pozemku  p.č. 3749/1,     
v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 3749/1, ost. 
plocha, o výměře cca 50 m2, v k.ú. Přerov.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:

- Mě překvapuje návrh usnesení, proč neschválit ten záměr, protože se domnívám, že jestli  
SBD jako vlastník chce vybudovat bezbariérový vchod, jako správný hospodář, proč by o to 
žádalo. Pokud by mělo pocit, že by to bylo duplicitní, tak si myslím, že by to nechtělo 
budovat. Jestli by nebylo vhodnější ten záměr schválit a do toho ustanovení dát podmínku,     
že tam bude vybudována ta bezbariérová rampa. Dalším důvodem v důvodové zprávě je 
úbytek zeleně v této části města. Nezlobte se na mě, ale 50 m2, opravdu zeleň v Přerově 
nezachrání. Kvůli jiným stavbám si myslím, že ubylo zeleně víc. Konec konců třeba 
v mateřské školce jde nějakých 123 m2.

- Dávám protinávrh: schválit záměr

p. Zácha, DiS.:
- já jsem si to samozřejmě poslechl, jak na majetkové komisi, tak v radě o tom byla diskuse. 

Pokud by v tom domě rampa již nebyla vybudovaná, tak s tím nemám sebemenší problém.      
Za měsíc přijde další žádost, že budeme z dalšího boku stavět další rampu, tak zvažte. Já váš 
protinávrh beru, předkládám svůj návrh, budeme hlasovat.

Hlasování o protinávrhu Ing. Pospíšilové:  Při hlasování bylo pro 7, 6 proti, 15 se zdrželo, 4 
nehlasovali.

Hlasování o předloženém usnesení: Při hlasování bylo pro 25, 3 proti, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali.

835/19/3/2013 Záměr statutárního města Přerova  - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5353/2 v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města  Přerova – úplatný 
převod pozemku p.č. 5353/2, zahrada, o výměře 907 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního 
města Přerova.

Při hlasování bylo pro 29, 3 nehlasovali.
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836/19/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
–  části  pozemku p. č. 507/1, p. č. 498, p. č. 497, p. č. 496, vše  v k. ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku Statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 501, zast. plocha, v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 5588-
28/2012 jako pozemek p.č. 501/2, ost. plocha, v k.ú. Přerov, o výměře 7 m2, z majetku B.K. –
id. podíl ¾  a Ing. M.K. – id. podíl ¼, za dohodnutou cenu 240,- Kč/m2, tj. celkem 1.680,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 498, ost. plocha, v k.ú. Přerov, označené geometrickým plánem č. 5588-28/2012 
jako pozemek p.č. 498, ost. plocha, v k.ú. Přerov, o výměře 137 m2, do společného jmění 
manželů – B.K.  a Ing. M.K., za dohodnutou cenu 240,- Kč/m2, tj. celkem 32.880,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

3. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova                    
do společného jmění manželů – B.K. a Ing. M.K. - části pozemku p.č.496, zast. plocha, v k.ú. 
Přerov, označené geometrickým plánem č. 5588-28/2012 jako pozemek p.č. 496, ost. plocha,   
v k.ú. Přerov, o výměře 81 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 67.230,- Kč, tj. 830,- Kč/m2, části pozemku p.č. 497, zahrada,    v k.ú. 
Přerov, označené geometrickým plánem č. 5588-28/2012 jako pozemek p.č. 497, zahrada, v 
k.ú. Přerov, o výměře 9 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 
ve výši 7.470,- Kč, tj. 830.- Kč/m2, části pozemku p.č. 507/1, ost. plocha v k.ú. Přerov, 
označené geometrickým plánem č. 5588-28/2012 jako pozemek p.č. 507/8, ost. plocha o 
výměře 17 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
14.110,- Kč, tj. 830,- Kč/m2 .Celková cena pozemků činí 88.810,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

Při hlasování bylo pro 30, 2 nehlasovali.

837/19/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
–  části  pozemku p.č. 3646/1 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
Statutárního města Přerova, do vlastnictví J.O. - části pozemku  p.č. 3646/1, zahrada,  v k.ú. Přerov,  
geometrickým plánem č. 5748-53/2013  označené jako pozemek  p.č. 3646/6, zahrada, v k.ú. Přerov,    
o výměře 213 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 
154.250,- Kč, (pozemek 110.760,- Kč, stavby a trvalé porosty 43.490,- Kč). Náklady spojené s 
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vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí uhradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:

- Chci se zeptat, jestli tady nevadí úbytek zeleně, zrovna v prostorách mateřské školky a co tady 
na tom pozemku bylo, jestli byla využívána mateřskou školou nebo ne.

p. Zácha, DiS.:
- Když se podíváte na ten letecký snímek nebo nejlépe na místo samé, tak je to zákoutí té školní 

zahrady s tím, že i v té školce, když se zeptáte učitelek, tak je to mrtvý bod, kde se obávají 
pouštět ty děti, protože ty tam často zabíhají. To nás vedlo k tomu, nebránit se prodeji              
a nebránit v rozšíření provozovny paní O.   Ba naopak, to teď říkám jako rodič dětí, které tam 
chodí, když se bavíte s paní ředitelkou, tak skutečně mají obavy, že tam dojde ke zranění, 
protože je to tmavé zákoutí, kde se nedohlédne.

Mgr. Grambličková:
- I zanedbaný kout je zeleň a každé zeleně je škoda. V tomto případě bych doporučovala, 

abychom se přiklonili k usnesení, jak je dáno. Paní O.  provozuje podnikatelskou činnost, 
která je v Přerově docela zajímavá, populární. Už v době, kdy kupovala od města budovu, ve 
které provozuje, měla zájem o rozšíření své provozovny. Tenkrát právě z důvodu těch, že to 
bylo v souvislosti s mateřskou školkou, na to nedošlo. Přimlouvám se, myslím si, že je 
opodstatněná její žádost i schválení žádosti.

Při hlasování bylo pro 28, 2 nehlasovali.

838/19/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
–  části pozemku p.č. 5535/1, v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
Statutárního města Přerova do vlastnictví Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 
Brno, IČ 70890013 - části pozemku  p.č. 5535/1, ost. plocha,  v k.ú. Přerov, geometrickým plánem č. 
5749-54/2013 označené jako pozemek p.č. 5535/7, ost. plocha, v k.ú. Přerov, o výměře 51 m2, za cenu 
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 40.800,- Kč, tj. 800,- Kč/m2. 
Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek za 
vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

Při hlasování bylo pro 28, 2 se zdrželi.
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839/19/3/2013 Úplatný převod pozemků p.č. 185/9, p.č. 185/10, p.č. 192/2 a p.č. 192/4, 
vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví statutárního města 
Přerova 

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 185/9 (ostatní 
plocha – jiná plocha) o výměře 248 m2,  p.č. 185/10 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 99 m2, p.č. 
192/2 (zahrada) o výměře 210 m2 a p.č. 192/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2, vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova, z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů MUDr. P.  
a Mgr. E.Z., za celkovou kupní cenu 282.930,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013

Při hlasování bylo pro 30.

840/19/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 302 v k.ú. Kozlovice u Přerova

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 
statutárního města  Přerova – části pozemku  p.č. 302, ost. plocha, označené dle geometrického plánu 
č. 541-176/2006 jako pozemek p.č. 302/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 5 m2 v k.ú. Kozlovice         
u Přerova do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 40502, IČ 24729035,  za kupní cenu ve výši  4 250,- Kč, tj. 850,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

Při hlasování bylo pro 30.

841/19/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 2645/61 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemku  p.č.  2645/61, ost. 
plocha, o výměře 66 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Stavebního bytového družstva, 75011 Přerov 2, Kratochvílova 41,  IČ  00053236  za kupní cenu        
ve výši 72 600,- Kč, tj. 1 100,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 30.11.2013

Při hlasování bylo pro 30.

842/19/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1230, ost. plocha,  o výměře 562 m2, p.č. 1231, zast. plocha 
a nádvoří, o výměře 108 m2 a p.č. 1232, ost. plocha,  o výměře 173 m2, vše v k.ú. Henčlov                  
do vlastnictví PRECHEZA a.s., se sídlem Nábř. Dr. E.Beneše, Přerov I-Město, 751 62 Přerov,            
IČ 26872307 za kupní cenu ve výši 130 000,- Kč, tj. 154,20 Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

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

843/19/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  
– pozemků p.č. 908/79, p.č. 908/83, p.č. 908/84 vše v k.ú. Dluhonice        
a částí pozemků p.č.  1284, p.č. 1267, p.č. 1265 vše v k.ú. Henčlov 

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 908/79, ostatní 
plocha, o výměře 1 m2, p.č. 908/83, ostatní plocha, o výměře 134 m2 a p.č. 908/84, ostatní plocha,        
o výměře 2245 m2 vše v k.ú. Dluhonice a částí pozemku p.č. 1265, ostatní plocha, o výměře 14 m2        
a 297 m2, části p.č. 1267, ostatní plocha, o výměře 188 m2 a části p.č. 1284, ostatní plocha, o výměře 
333 m2 vše v k.ú. Henčlov - dle geometrického plánu č. 351-81/2011 pozemky označené novými 
parcelními čísly 1265/4, o výměře 14 m2 a p.č. 1284/4 o výměře 818 m2 oba v k.ú. Henčlov -                
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., 
se sídlem Přerov, Šířava 21 za kupní cenu 578.160,- Kč, t.j. 180,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Při hlasování bylo pro 30, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.
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844/19/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- budovy č.p. 1573, Velké Novosady 13, příslušné k  části obce  Přerov 
I-Město  na pozemku  p.č. 740/2 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 740/2      
v k.ú. Přerov                                                                                                                                             

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje nepřijalo usnesení schválit úplatný převod 
budovy č.p. 1573, Velké Novosady 13, příslušné k  části obce  Přerov I-Město,  na pozemku  p.č. 
740/2 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 740/2, zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti První KPU s.r.o., se sídlem Přerov, 
Kojetínská 56, za kupní cenu 8.500.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:

- Nebudu pro tento materiál hlasovat. Jednomu z jednatelů společnosti vedu účetnictví.

Mgr. Grambličková:
- Já rovněž nebudu hlasovat pro tento materiál. Mám jiné důvody, než uvedla paní Pospíšilová. 

Já jenom krátce zmíním. Prosím vás, ubytovny a jejich provozování se stalo v současné době 
největším businessem v naší republice. Jakkoliv ne vždy souhlasím se současným 
prezidentem, toto pronesl on sám a je tomu skutečně tak. Vy říkáte, že s osazenstvem 
v současné době nejsou problémy. Já tomu ochotně věřím, jestli je to používáno skutečně pro 
ubytování dělníků, jak tady bylo řečeno na minulém zasedání zastupitelstva, a proto jsem také 
se záměrem souhlasila, tak je to v pořádku. Jenže uvědomme si, nevím, kolik může zaplatit 
dělník nájmu při výdělku cca deset až dvanáct tisíc, ale pokud si tam ten dotyčný budoucí 
majitel využije ubytovnu pro sociálně slabé občany, tam je příspěvek od státu, který jde přímo 
majiteli, který se přibližuje téměř pěti tisícům korun. Kdo z provozovatelů by bral nájem dvou 
tisícový, když může vybrat od lidí nebo přímo od státu částku, která je i násobně vyšší. 
Myslím si, že je to velký problém. Je to zase oblast přednádraží. Beru, ano, Škodova ulice se 
nám taky nepovedla, skutečně, když přijdete na nádraží nebo vystoupíte z vlaku na nádraží, 
tak na vás padá absolutní a totální beznaděj. Sama nevím, co se s tím dá dělat. Je to opravdu 
neštěstí. Přerov působí na nádraží dojmem téměř odpudivým, zvláště pro případné turisty. Já 
skutečně mám strach, že tato ubytovna dopadne tak jako všechny ostatní ubytovny, které 
nejsou jenom na území města Přerova, ale vůbec v republice a zase dopadne tak, že se k nám 
budou stěhovat pouze ti sociálně potřební, a to je takový ten lichotivý výraz pro lidi, kteří 
třeba prostě nepracují, žijí jenom z toho, co jim dá stát, a takhle bude vypadat celé naše 
přednádraží. Je to velké riziko, peníze jsou mocné. Pokud stát nezmění svoji politiku vůči 
placení nájemného za nepřizpůsobivé občany, tak jdeme do obrovského rizika. Navíc, co ještě 
tam vidím, na takovou budovu by podle mého názoru mělo být výběrové řízení. Ano, 
investovali něco, ale určitě jim to bylo odečteno z nájmu. Zvážit tady tohle. Já nejsem 
příznivcem toho, že město by mělo vlastnit všechny budovy ve městě. Myslím si, že riziko je 
obrovské.

p. Zácha, DiS.:
- Čekám, že příspěvků bude víc, pak zareaguju. K tomu, co říká kolegyně, jestli teď, jak je 

nastaven sociální systém, jestli toto nazýváme business, tak to business urážíme, to je prostě 
pro mě prach sprostá zlodějna co se tady děje a když se podíváte, že my dneska máme sedm 
ubytoven na území města a všechno, co v minulosti bylo zkolaudováno jako ubytovací 
zařízení, tak ani ten stavební úřad na to nemá, je na to krátký a ty ubytovny prostě rostou, 
stahují se nejen do Přerova, ale i do jiných měst obyvatelé z různých koutů České republiky      
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a já si myslím, že tady nesedí nikdo, kdo by se nepodepsal pod to, že minimálně kolem 
nádraží je někdy strach skutečně chodit. 

- Já jenom zpátky k Chemiku. První KPU neboli pan jednatel ubytovnu provozuje dlouho           
a myslím si, že ty ubytovny, tyto pět tisíc na hlavu, fungují už dlouho. Kdyby to tam chtěl 
udělat, tak by to tam asi měl už dávno. 

p. Laga:
- Myslím, že paní Grambličková to rozebrala takřka všechno. Já bych se také přikláněl k tomu, 

že to mělo být uděláno výběrovým řízením. Pan dnešní nájemce nemohl si tam dělat, co chtěl, 
protože byl v prostorách města, ale až se zmocní budovy, tak si tam už bude moci dělat, co 
chce. Očekával bych, že tam bude třeba podmínka, že tam budou byty nebo něco, protože 
něco takového se kdysi dělalo na Baerové, kde byly podmínky, za co se to prodávalo a prodala 
se Bayerova podstatně dráž. To je taky pravda. A cena 8,5 mil. Kč, která tady dnes zazněla, 
k takovému objemu domu je naprosto nicotná a dokonce ten znalecký posudek by se mohl 
ještě jednou nechat zpracovat, protože si myslím, že není úplně stoprocentně udělaný, za tu 
cenu. Protože když jsem si vzal, za kolik byly udělané znalecké posudky domu na B.Němcové 
a porovnám to objemově k tomuto domu, tak to k sobě nijak moc nevychází. 

p. Zácha, DiS.:
- Mě jenom mrzí, pane kolego, že vždycky si to říkáme tady na zastupitelstvu a přitom dopředu 

deklaruji, přijďte, když máte jakýkoliv problém, pojďte to vydiskutovat. Znalecké posudky 
jsou dva. Neliší se výrazně. Je tam samozřejmě rozdíl, ale ne výrazný. Je to váš názor, já to 
beru. Uvědomme si, že se píše rok 2013. Jak vy říkáte, znalecký posudek na B.Němcovou, tak 
já vám odpovím, bylo vyhlášeno výběrové řízení a nepřihlásil se ani jeden zájemce.

p. Mlčák:
- Bylo řečeno už mnoho. Vždycky jsem byl proti prodeji Chemika. Ubytovací kapacity 

v Přerově můžou nebo nemusí být dostatečné, samozřejmě podle toho pro jakou klientelu. 
Říkal jsem to posledně, když jsme tady měli záměr vedoucímu odboru majetku. Nemají 
všichni na Fit, na Janu. Pokud přijíždí sportovci do našeho města, myslím si, že je jich dost, od 
děvčat basketbalu, hokejistů, fotbalistů a znám to, protože i tyto oddíly, když vyjíždí, hledají 
skutečně levné ubytování. Myslím si, že k tomu tato budova mohla sloužit. Jsem si vědom 
toho, že není ve stavu roku 2013, myslím tím v technickém stavu, určité změny jsou potřeba 
udělat. Když budovu měly ve správě Služby města Přerova, tak se něco ještě podařilo udělat, 
respektive dvě patra se renovovala. Postupně celý barák šel trochu zmodernizovat. Znalecké 
posudky dva. Člověk porovnává, už tady byly dva. Byla vzpomínaná Bayrova. Pokud město 
dostalo 16 mil. Kč, dneska tady máme 8,5 mil. Kč. Paní Grambličková mluví o těch věcech, 
které dneska jsou předmětem nejen Přerova, ale celé republiky, protože jsou to peníze jisté. 
Nehledě na to, že stávající nájemce, který tam část renovoval, dělal to za peníze našeho města 
Přerova. Hlasovat pro tento záměr nebudu.

Pí Jandová:
- Ráda bych se zeptala pana Záchy, v čem je ten rozdíl v tom odhadu, protože ty budovy jsou 

srovnatelné, ač plochou pozemku u Bayerovy to byla asi o 80 m větší plocha pod budovou, ale 
užitnými plochami i vlastně není to tak dlouho, nevím jestli je to 3 roky. Jak je možné, že ta 
cena je opravdu poloviční. To si myslím, že je zvláštní a že bychom to měli okomentovat, 
z jakého důvodu je ten odhad tak nízký. 

- Já se též přikláním k výběrovému řízení a v materiálu jsme se dočetli, že ten 1,5 mil. Kč, které 
tam nájemce investoval, mu byl odečten z nájmu. V podstatě zatím ten nájemce tam své 
peníze vložené nemá. Jestli tomu dobře rozumím. Nevidím důvod, proč by nemohlo být 
výběrové řízení. Žádné finance nemá vázané v té budově. Hlavně mě zajímá srovnání těch 
cen, protože ta budova je velmi podobná.
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p. Zácha, DiS.:
- Kladete mi otázky, které nejsem schopen odpovědět. Nejsem znalec, nemám kulaté razítko, 

abych vám porovnával, v čem se liší B.Němcová a Chemik. Já mám srovnání budovy vedle, 
která se revitalizuje, jestli si vybavujete, ta byla prodaná před dvěma lety, prodávala to tehdy 
Precheza za 7,8 mil. Kč na základě výběrového řízení. Vždycky to říkám, je tady 35 
zastupitelů, co zastupitel, to názor. Neumím odůvodnit, proč je cena na B.Němcové taková a 
na Chemiku taková. Za to odpovídá znalec. Pokud je třeba znalecký posudek prošetřit, 
můžeme ho nechat prošetřit. Nezastírám to, že 1,5 mil. Kč bylo proinvestováno a je jim to 
odečítáno postupně z nájmu. To je poctivé, aby zaznělo. Pokud jste to chápali, že pánové 
proinvestovali v dobré víře, tak takového podnikatele skutečně neznám. Bylo to započteno do 
nájmu. 

Mgr. Hluzín:
- Chci informovat, že odbor sociálních věcí a školství udělal kontrolu v podstatě ve všech 11 

ubytovnách, které máme na území města. Co se týká ubytovny Chemik, tak skutečně tam 
nejsou ubytovávaní v současné době občané ze sociálně vyloučených lokalit, nebo sociálně 
slabí. Co se týká běžných cen za ubytování, které jsou ve městě Přerově v ubytovnách, tak je 
to zhruba 170 Kč na den při měsíčním používání zhruba 4.500 Kč, což celkem odpovídá 
dávce, kterou vyplácí Úřad práce v rámci příspěvku na bydlení. Ta díra v tom zákoně 
pochopitelně je, protože ten příspěvek na bydlení byl kdysi koncipován na bytové bydlení 
nikoliv na ubytovny, nicméně není to tam pregnantně uděláno v tom zákoně, tak že 
podnikatelé, kteří mají tuto ubytovnu, tak to využívají. V podstatě je to tak, že se dá to lůžko 
pořídit přesně ve výši toho příspěvku. Nicméně, v případě provozovatele Chemiku, skutečně 
tam nejsou momentálně ubytované žádné problematické osoby. 

Primátor Ing. Jiří Lajtoch:
- Chci upozornit na některá fakta. Když jsme schvalovali v zastupitelstvu záměr, tak žádná

diskuse k tomu nebyla, nebo protinávrh nebo negace. My jsme na zastupitelstvu v červnu 
schválili zapojení části těchto finančních prostředků z předpokládaného prodeje na investiční 
akce. 

- K ceně 8,5 mil. Kč - pronajímatelé k nám často chodí s technickými problémy údržby 
budovy. Pan Zácha tady řekl, že ten vedlejší objekt, který prodávala Precheza, tak před dvěma 
lety prodala za 8,3 mil. Kč. Byť jdou nemovitosti dolů, tak ta nemovitost je oceněna na 8,5 
mil. Kč. 

- Paní Obrtelová, také koupila přímým prodejem tu nemovitost, kde provozuje a podniká               
a několik let deklarovala, jak budova chátrá a asi po třech letech jsme řekli, prodáme jí
nemovitost a teď jsme jí prodali i pozemek. 

- Upozorňuji, že toto byl dlouhodobý proces. Pánové jednatelé žádali už před dvěma a půl lety, 
vždy upozorňovali na havarijní stav budovy, já bych upozornil na to, že jak řekl pan Mlčák, 
Služby města Přerova provozovaly tuto budovu a ukončili činnost provozování, protože tam 
byla ztráta ve výši 600 tis.Kč. Následně město budovu zavřelo, posléze ji pronajalo. 
V současné době je nejlépe prodat tuto nemovitost a získané prostředky využít pro investice.

MUDr. Chromec:
- Soudím, že ten záměr visel na desce. Neslyšel jsem, že by se někdo přihlásil. Jak znám 

kandidáty do Parlamentu, kteří jsou zde přítomni, doufám, že všichni svorně budou 
napravovat onu díru v zákoně, která se týká dotací těm lumpům, co si pronajímají tyto bytové 
prostory na ubytovny. Tam bych to jako argument neviděl, protože si myslím, že se to během 
tří měsíců, díky vám všem, napraví.

Mgr. Kulíšek:
- Na desce to viselo. 
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p. Laga:
- V Přerově není doba na prodávání takových majetků do přímých rukou, mělo by to být 

výběrovým řízením. Víme, co se v Přerově děje. Celý magistrát si tím uškodí, že takový 
převod majetku provede bez výběrového řízení. 

Mgr. Grambličková:
Paní Grambličková hovoří, nefunguje mikrofon, proto není uveden záznam. Došlo k technické závadě, 
je upozorněna na to, že její vystoupení nebude uvedeno v zápise.

Mgr. Kulišek:
- Upozorňuji, že paní Grambličkové nefunguje mikrofon.

Mgr. Netopilová:
- Souhlasím s paní Grambličkovou a vůbec se mi nelíbí takový klid, který tady vyzařuje třeba 

z pana Hluzína a podobně dalších pánů, kteří nám tvrdí, že tam zatím je všechno výborné, 
všechno je v pořádku. Ono se to může všechno změnit, jakmile majetek nabude nového 
majitele a máme tady už nějaký lazaret, který je příkladem opravdu údajně docela krajního 
řešení jak ubytovávat lidi, kteří nemají kam jít a kteří jsou na tom navíc i velmi špatně, 
například fyzicky. Jestli se nemýlím, tak pánové, kteří chtějí koupit Chemik, jsou tady 
přítomni, tak já bych ocenila, kdyby se k tomu vyjádřili.

p. Jílek, Občan Přerova:
- Jsem občanem Přerova i zaměstnancem magistrátu, ale bude vystupovat jako občan. 

K následujícímu tématu bych měl jednu věc. V prvé řadě, já jako občan cítím určitou 
neinformovanost v tomto hledisku, protože ano, možná viselo na desce, ale určitě bych ocenil 
nejen já, ale určitě spousta dalších občanů města Přerova, kdyby se k materiálům města na 
zastupitelstvo dalo dostat dopředu s dostatečným předstihem na webu města. Teď 
k samotnému tématu. Pokud si dobře vzpomínám, já dění na zastupitelstvu nesleduji příliš 
poctivě, protože jsem touto dobou většinou v zaměstnání a musím dělat jinačí úkoly, tak se 
nedávno zde probíralo, že městu Přerovu odcházejí pracovní síly a občané, zmenšujeme se 
v počtu, atd. což je určitě dáno nějakým sociálním složením města, pracovními příležitostmi. 
Myslím si, že by město mělo nadále nějakým způsobem pracovat se sociálně slabými, mělo by 
jim nabídnout cenově přijatelné bydlení, startovací byty, startovací ubytovny. Měla by je 
koncentrovat na jedno místo, aby s nimi mohla lépe pracovat, v zájmu sociálních služeb 
začleňování atd. 

- Když město tuto ubytovnu prodá, ztratí jakoukoliv moc nad ní. Nechci se ani v nejmenším 
dotknout provozovatelů současných, ale jsem přesvědčen o tom, že jak by to udělal každý na 
jejich místě, i já bych to udělal, v momentě, kdy něco se stane mým objektem, budu se snažit 
tam dostat toho, kdo mi nejvíc přinese. Teď, když jsem v nájmu, mám nad sebou varovnou 
ruku města, tak v momentě kdy ji ztratím, jsem schopen s tou budovou udělat cokoliv. Třeba 
hypoteticky, nechám budovu 10 let chátrat, abych z ní vymámil co nejvíce peněz, do té doby 
třeba město lokalitu okolo nádraží zpacifikuje, zkulturní za drahé peníze a pak co? Budovu 
zbourám a za draho pozemek prodám. I tato možnost tu je. Chápu, že to je hodně daleká 
budoucnost. Hodně velká fantazie, ale i to se může stát, viz. historický dům na Václavském 
náměstí.

Mgr. Kulíšek:
- Nastaly technické problémy, nedá se hlasovat. Hlasovací zařízení jedné řady zastupitelů 

nefunguje. Uděláme přestávku.

p. Kornel, jednatel První KPU:
- Na Chemiku je velká cedule města, a to se nazývá hotelová ubytovna. Jenom k tomu. U nás 

teče teplá voda pro ty ubytované 24 hodin, ne jak někde, kde se vypíná. Udržujeme stav 
budovy, aby ti, co tam jsou ubytovaní, byli spokojeni. 
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- K tomu, že bychom to předělali na něco jiného – my máme celoroční smlouvu uzavřenou jak 
s armádou, tak se školstvím a se sportovními kluby. My tu budovu budeme používat dál nejen 
pro občany města ale i pro sportovní zařízení a tady pro to. 

- Že ta budova je ve špatném stavu, to si můžeme říct, a ten, kdo tomu nevěří, klidně ať se přijde 
podívat a my mu ukážeme tu budovu i z té druhé stránky. 

p. Laga:
- Chci se zeptat, jestli pan Kornel je občan města Přerova. Mám tušení, že ne. Jenom, jestli pan 

řídící nepochybil. 

Mgr. Kulíšek:
- Dal jsem mu slovo, protože byl vyzván jedním ze zastupitelů, aby reagoval. Proto jsem ho 

vyzval. 

p. Kornel, jednatel První KPU:
- Jsem z Bochoře.

Mgr. Kulíšek:
- Udělal jsem chybu. Ale proto, že jednatel společnosti byl vyzván z pléna, aby reagoval na 

dotaz. Omlouvám se, že jsem tuto chybu udělal. 
- Vyhlašuji přestávku 5 minut.

PŘESTÁVKA 15.10 – 15.15 hodin.

Při hlasování bylo pro 15, 4 proti, 11 se zdrželo, 2 nehlasovali.

845/19/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek č. 2506/1 a č. 
2506/5 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 a 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 nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 781/18/3/2013, bod 1., 
schváleného na 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 17.6.2013, kterým Zastupitelstvo města 
Přerova

"schválilo 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 
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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 bytových jednotek č. 2506/1 a č. 
2506/5, 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/

2506/1 2+1 V.E.
V.A.

621/13540 201.154 Kč
301.731 Kč

20.511 Kč 153.693 Kč 375.358 Kč
475.935 Kč

2506/5 2+1 S.V.
S.B.

664/13540 210.933 Kč
316.400 Kč

21.931 Kč 164.335 Kč 397.199 Kč
502.666 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/

2506/1 2+1 V.E. 621/13540 201.154 Kč
301.731 Kč

20.511 Kč 153.693 Kč 375.358 Kč
475.935 Kč

2506/5 2+1 S.B. 664/13540 210.933 Kč
316.400 Kč

21.931 Kč 164.335 Kč 397.199 Kč
502.666 Kč

V částech netýkajících se bytových jednotek č. 2506/1 a č. 2506/5 se výše uvedené usnesení včetně 
přílohy nemění.

Při hlasování bylo pro 32.

846/19/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 2540/8 v objektu k bydlení č.p. 
2539, č.p. 2540, č.p. 2541, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje schvaluje prodloužení termínu pro uzavření 
smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2540/8 v objektu k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 
2541, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov 
(Jižní čtvrť II/17, 18, 19), včetně spoluvlastnického podílu 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 spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 5738/5, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 577 m² v k.ú. Přerov ve výši 721/16353 za celkovou nabídkovou cenu, platnou v 
době dvouměsíční nabídkové lhůty, ve výši 368.798,- Kč, z původního termínu do 13.7.2013 na nový 
termín do 16.9.2013.
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Diskuse:
p. Zácha, DiS.:

- Pan N.  dneska se se mnou spojil a doručil nové sdělení. On skutečně byl na služební cestě a 
k paní Derychové se dostavil dva dny po uplynutí termínu. 

- Navrhuji změnu usnesení: schvaluje prodloužení termínu

Mgr. Grambličková:
- Velmi to vítám, protože ve většině případů takových, jsme vycházeli vstříc. Díky.

Ing. Pospíšilová:
- Také vítám změnu usnesení. Chci se zeptat, co jsou to ještě technické důvody, které tady byly 

vždycky opomenuty? Samozřejmě, to prodlení nebylo tak velké, bylo to, pokud vím o dva 
nebo tři dny. Vždycky jsme vyšli zájemcům vstříc.

p. Zácha, DiS.:
- Když se vám někdo dostaví i v den toho podpisu, jsou tam ty kroky, které s paní Derychovou 

jsou třeba učinit. To nejde udělat během půl dne a pan Vojtášek vám to řekne podrobně.

Mgr. Vojtášek:
- Žadatel musí podepsat zproštění mlčenlivosti, o bezdlužnosti a to nejde prověřit během 

hodiny. U paní Derychové podepíše smlouvu, to je potřeba připravit panu náměstkovi a ten 
bývá dost často na pracovních schůzkách.

Hlasování o pozměňujícím návrhu usnesení pana Záchy, DiS. (schvaluje): Při hlasování bylo pro 
32.

847/19/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 
2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném 
na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje výjimku z postupu dle odst. 12.) článku II vnitřního předpisu Magistrátu města 
Přerova č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 
Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění, a to tak, že v případě prodeje bytových 
jednotek v objektu k bydlení č.p. 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, budou smlouvy o převodu jednotek podány ke katastrálnímu úřadu k zahájení 
vkladového řízení hromadně, po podpisu smluv a zaplacení kupních cen šesti kupních smluv, 
což představuje zájem ve výši 40,0 % jednotek určených k prodeji.

2. schvaluje výjimku z postupu dle odst. 12.) článku II vnitřního předpisu Magistrátu města 
Přerova č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 
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Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění, a to tak, že v případě prodeje 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, budou smlouvy o převodu jednotek podány ke katastrálnímu úřadu k zahájení 
vkladového řízení hromadně, po podpisu smluv a zaplacení kupních cen minimálně devíti 
kupních smluv, což představuje zájem ve výši 60,0 % jednotek určených k prodeji.

3. schvaluje výjimku z postupu dle odst. 10.) článku II vnitřního předpisu Magistrátu města 
Přerova č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 
Sb.,     ve znění pozdějších předpisů), v platném znění, a to tak, že v případě prodeje bytových 
jednotek v objektu k bydlení č.p. 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, se u smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek do vlastnictví nájemců prodlužuje 
termín splatnosti kupní ceny do 28.2.2014.

4. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2507/4     
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 spoluvlastnického podílu 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 ve výši 719/13540 a spoluvlastnického 
podílu na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov ve výši 
719/13540, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví manželů Š. a  J.S., 
uzavřené dne 20.8.2013, kterým se prodlužuje termín splatnosti kupní ceny do 28.2.2014.

5. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2507/3   
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 spoluvlastnického podílu 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 ve výši 616/13540 a spoluvlastnického 
podílu na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov ve výši 
616/13540, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví manželů L. a M.N., 
uzavřené dne 21.8.2013, kterým se prodlužuje termín splatnosti kupní ceny do 28.2.2014.

6. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2508/1   
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 spoluvlastnického podílu 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 ve výši 735/13540 a spoluvlastnického 
podílu na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov ve výši 
735/13540, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní N.M., uzavřené dne 
23.8.2013, kterým se prodlužuje termín splatnosti kupní ceny do 28.2.2014.

7. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2508/2   
v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
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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 spoluvlastnického podílu 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 ve výši 610/13540 a spoluvlastnického 
podílu na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov ve výši 
610/13540, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví manželů J. a P.M., uzavřené 
dne 30.8.2013, kterým se prodlužuje termín splatnosti kupní ceny do 28.2.2014.

Při hlasování bylo pro 31, 1 nehlasoval.

848/19/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 2630/13 v objektu             
k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod – doprodej bytové jednotky       
č. 2630/13 (půdní vestavby) v objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov 
I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 1, 3) včetně spoluvlastnického 
podílu ve výši 7518/177291 na společných částech objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov, za cenu 134.682,-
Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov ve výši 7518/177291 
za cenu 16.343,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 151.025,- Kč, dle vnitřního 
předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu (půdní 
vestavby, vybudované na náklady nájemce) stanovené znaleckým posudkem, vynásobené 
koeficientem zohledňující dobu užívání k celkové době nájmu, do vlastnictví stávajících nájemců, 
manželů M. a   P.K., přičemž převod bude realizován v termínu do 30.11.2013.

Při hlasování bylo pro 32.

849/19/3/2013 Úplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemků  p.č. 2883/109, p.č. 2883/110, p.č. 4549, p.č. 4784/1, 
p.č. 4943/2, p.č. 4959/1, p.č. 4960/1, p.č. 4962, p.č 4971/1, p.č. 4988/1, 
p.č. 5022, p.č. 5025/3, p.č. 5081/1, p.č. 5098/2, p.č. 5199/1, p.č. 5307/275, 
p.č. 5328/3, p.č. 5385/1, p.č. 6868/5, p.č. 2167/3, p.č. 2883/115, p.č. 
2883/116, p.č. 4967/1, p.č. 4988/6, p.č. 4988/7, p.č. 4988/8, p.č. 4988/9, 
p.č. 4947/5, p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 
4947/10, p.č. 4947/11, p.č. 4947/12, p.č. 4960/9, p.č. 4960/10, p.č. 978/1, 
p.č. 2201/2,p.č. 2167/6, p.č. 1614, p.č. 4966, p.č. 4967/2, p.č. 4968, p.č. 
4990, p.č. 4167/8, p.č. 4960/7, p.č. 4960/8,  p.č. 5307/114, p.č. 71/2, p.č. 
4996/10, p.č.  4996/9, p.č. 4996/8, p.č. 4996/11, p.č. 5304, p.č. 5/1,  p.č. 
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4387/1, p.č. 5073/5  a   p.č. 5073/6 vše v k.ú. Přerov,  dále pozemků p.č. 
98, p.č. 563, p.č. 101/3, p.č. 101/5, p.č. 101/7, p.č. 136/1, p.č. 312/1, p.č. 
313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7, p.č. 313/8 , p.č. 448/1, p.č. 466/2, p.č. 468/2, 
p.č. 470/2, p.č. 504/1, p.č. 504/6, p.č. 518/1, p.č. 564/3, p.č. 599/1, p.č. 
884/1, 312/9, p.č. 312/12 , p.č. 313/1,  p.č. 313/3, p.č. 260,  p.č. 336 vše  v 
k.ú. Újezdec u Přerova,  p.č. 172/3 p.č. 208/5, p.č. 548/4 ,  p.č. 548/5,  v 
k.ú. Kozlovice u Přerova,  pozemků p.č. 5101/17, p.č. 5102/4, p.č. 
5102/7, p.č. 2604/1,   vše k.ú. Troubky nad Bečvou a   p.č. 1305/2  v k.ú. 
Henčlov

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje:

1.  úplatný převod  pozemků  p.č. 2883/109,  ostatní plocha, silnice, o výměře 79 m2, p.č. 2883/110,  
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 69 m2, p.č. 4549,   ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
26 m2, p.č. 4784/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 681 m2,  p.č. 4943/2,  ostatní plocha,  silnice, o 
výměře 3208  m2, p.č. 4959/1,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 836  m2,  p.č. 4960/1,  
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4359  m2, p.č. 4962,  ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 487 m2, p.č 4971/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,  o výměře 7823 m2, p.č. 4988/1,  
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2543 m2, p.č. 5022,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 
1031 m2, p.č. 5025/3, ostatní plocha,  silnice, o výměře 2753 m2, p.č. 5081/1, ostatní plocha,  silnice,  
o výměře 937 m2, p.č. 5098/2, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 2589 m2, p.č. 5199/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3441 m2, p.č. 5307/275, ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  o výměře 167 m2,  p.č. 5328/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 312 m2, 
p.č. 5385/1, zahrada,  o výměře 1517 m2, p.č. 6868/5,  ostatní plocha, jiná plocha, o výměře  460 m2,

p.č. 2167/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 473 m2, p.č. 2883/115, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 348 m2, p.č. 2883/116,  ostatní plocha,  silnice, o výměře 669 m2, p.č. 
4967/1,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7823 m2, p.č. 4988/6, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 37 m2, p.č.4988/7,   ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 531 m2, p.č. 
4988/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 264 m2, p.č. 4988/9, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 401 m2, p.č. 4947/5, ostatní plocha,  silnice, o výměře 2931 m2, p.č. 4947/6, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 965 m2, p.č. 4947/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 123 m2, p.č. 4947/8, o výměře 18 m2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 123 m2,  p.č. 4947/9, 
ostatní plocha, zeleň, o výměře 31 m2, p.č. 4947/10,  ostatní plocha, zeleň,  o výměře 46 m2, p.č. 
4947/11,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 236 m2, p.č. 4947/12, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 34 m2, p.č. 4960/9,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 174 m2, p.č. 4960/10,  
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 787 m2,  p.č. 978/1,  ostatní plocha, manipulační plocha, 
o výměře 913 m2, p.č. 2201/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m2,    vše v k.ú. Přerov,   
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo nábř.  390/42, Praha 
2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova.
2. úplatný převod  pozemku p.č. 2167/6,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 675 m2, p.č. 
1614,  ostatní plocha , manipulační plocha, o výměře 293 m2,  p.č. 4966,  ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 3004 m2, p.č. 4967/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 279 m2, 
p.č. 4968,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  2334 m2, p.č. 4990, ostatní plocha, ostatní 
silnice,  o výměře 801 m2,  p.č. 4167/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3898 m2,  p.č. 
4960/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 454 m2, p.č. 4960/8, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 35 m2,  p.č. 5307/114, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3140 m2,

p.č. 71/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 681 m2,  p.č. 4996/10, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 787 m2,  p.č. 4996/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 187 m2, p.č. 
4996/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 174 m2, p.č. 4996/11, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 68 m2, p.č. 5304, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2  vše v 
k.ú. Přerov,  dále pozemků  p.č. 98,  zahrada, o výměře 551 m2, p.č. 563, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 1211 m2, p.č. 101/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 462 m2,  p.č. 
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101/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  150 m2, p.č. 101/7, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 259 m2, p.č. 136/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 632 m2,  p.č. 
313/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1723 m2,  p.č. 313/5 ostatní plocha , ostatní 
komunikace, o výměře 171 m2,  p.č. 313/7 ostatní plocha, ostatní komunikace , o výměře 125 m2, p.č. 
313/8, ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 30 m2, p.č. 448/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 2597 m2,  p.č. 466/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m2,  p.č. 468/2, 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m2, p.č. 470/2, ostatní plocha,  jiná plocha, o výměře 16 m2,  
p.č. 504/1,ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1316 m2,  p.č. 504/6, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 393 m2, p.č. 518/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1341 m2, p.č. 
564/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2605 m2, p.č. 599/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  o výměře  1582 m2, p.č. 884/1, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 3637 m2

vše v k.ú. Újezdec u Přerova, p.č. 4387/1 ostatní plocha  o výměře  1237 m2 v k.ú. Přerov,  dále 
pozemku p.č. 172/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 218 m2, p.č. 548/5, ostatní plocha, 
ostatní komunikace oba  v k.ú. Kozlovice u Přerova,   dále p.č. 5101/17, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 8 m2, p.č. 5102/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 79 m2,  p.č. 
5102/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  650 m2 vše k.ú. Troubky  nad Bečvou,  z 
vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo nábř.  390/42, Praha 
2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova.

3. úplatný převod spoluvlastnického podílu (id. 1/2) pozemku p.č. 33/11, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 725 m2, a  p.č. 77/2, zahrada, o výměře 2169 m2, vše v k.ú. Předmostí, 
pozemku  p.č. 1305/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 871 m2 v k.ú. Henčlov, pozemku 
p.č. 312/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2307 m2  v k.ú. Újezdec   u Přerova, 
pozemku  p.č. 2604/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2265 m2  v  k.ú. Troubky nad 
Bečvou, spoluvlastnického podílu  (id. 2/3) pozemku   p.č. 5073/5 ostatní plocha ostatní komunikace, 
o výměře 148 m2, a spoluvlastnického  podílu  (id. 2/3 ) pozemku  p.č. 5073/6, ostatní plocha, ostatní 
komunikace , o výměře 32 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábř.  390/42, Praha 2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova.

4. úplatný převod pozemku p.č. 208/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 854 m2, p.č. 
548/4 ostatní plocha, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 174 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, 
pozemek p.č. 312/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1363 m2, p.č. 312/12 ostatní plocha, 
ostatní komunikace,  o výměře 56 m2 , p.č. 313/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1695 
m2,  p.č. 313/3, ostatní plocha  o výměře 1935 m2 , p.č. 260, ostatní plocha, o výměře 2016 m2, p.č. 
336, ostatní plocha, o výměře 888 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, pozemek p.č. 5/1 ostatní plocha, o 
výměře 1216 m2,  z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábř.  390/42, Praha 2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova.

Při hlasování bylo pro 32.

850/19/3/2013 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města   Přerova –
pozemku p.č. 5307/28 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemku  p.č. 5307/28, 
zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 113 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví  J.S.,  do vlastnictví 
statutárního města Přerov za cenu  v čase a místě obvyklou  101 700,- Kč  ( tj. 900,-Kč/m2), za 
podmínky finančního krytí.
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Při hlasování bylo pro 32.

851/19/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 967/4 a p.č. 967/5 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhodlo že statutární město Přerov nevyužije předkupní 
právo k pozemkům p.č. 967/4, ost. plocha o výměře 141 m2 a p.č. 967/5 ost. plocha o výměře 87 m2, 
oba v k.ú. Přerov.

Při hlasování bylo pro 32.

852/19/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u Přerova

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí do majetku 
statutárního města  Přerova - pozemku  p.č.  1024, ost. plocha, o výměře 183 m2 v k.ú. Újezdec            
u Přerova  z vlastnictví Ing. J.L.   a Ing. M.L., za kupní cenu ve výši    68 000,- Kč, tj. 371,60 Kč/m2 

a to za podmínky finančního krytí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

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

853/19/3/2013 Úplatný převod pozemku p.č. 631/405 v k.ú. Černovír z vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy 
České republiky, s.p. do vlastnictví statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 
631/405 (ostatní plocha – kulturní a osvětová plocha) o výměře 129 m2 v k.ú. Černovír z vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, 
se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou 
kupní cenu ve výši 25.500,- Kč, a to za podmínky finančního krytí.
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Při hlasování bylo pro 26, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali.

854/19/3/2013 Změna zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města 
Přerova a vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve 
vlastnictví statutárního města Přerova a společnosti IMIT s.r.o. 
tvořícím vybavení Městského domu v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní              
a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem nám. T.G.Masaryka 8, Přerov, ze 
dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku 
č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011, dodatku 
č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012 a dodatku
č. 9 ze dne 28.12.2012,  kterým se v čl. 5.8. zřizovací listiny doplňuje doplňková činnost          
o provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí. Dodatkem č. 10 se dále 
upravuje zřizovací listina tak, že se do majetku svěřeného k hospodaření vkládají nemovité 
věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  objekt k bydlení č.p. 148 (Městský dům, ul. 
Kratochvílova 1), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku p.č. 136 v k.ú. 
Přerov, včetně příslušenství a pozemek p.č. 136 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1464 
m2 v k.ú. Přerov, a to s účinností od 1.1.2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013

2. schvaluje úplatný převod movitých věcí, které jsou uvedeny v důvodové zprávě, z vlastnictví 
společnosti IMIT s.r.o., IČ 62360540, se sídlem Komenského 4, Přerov, do vlastnictví 
statutárního města Přerova za kupní cenu, která je uvedena v důvodové zprávě, a to s účinností 
k 1.1.2014 a za podmínky finančního krytí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

3. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí, které jsou uvedeny v důvodové zprávě,                 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní             
a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem nám. T.G.Masaryka 8, Přerov. 
Bezúplatný převod bude realizován tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací 
smlouvě, přičemž darovací smlouva bude uzavřena s účinností od 2.1.2014 a za podmínky,    
že Zastupitelstvo města Přerova schválí uzavření dodatku č. 10 ke zřizovací listině  
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem 
nám. T.G.Masaryka 8, Přerov, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, 
dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, 
dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, 
dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012 a dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, dle bodu 1. usnesení a 
současně za podmínky, že movité věci budou převedeny z vlastnictví společnosti IMIT s.r.o., 
IČ 62360540, se sídlem Komenského 4, Přerov, do vlastnictví statutárního města Přerova dle 
bodu 2. usnesení.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014
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4. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí, které jsou uvedeny v důvodové zprávě,                 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní             
a informační služby města Přerova, IČ 45180512, se sídlem nám. T.G.Masaryka 8, Přerov,        
s účinností od 2.1.2014 a za podmínky, že Zastupitelstvo města Přerova schválí uzavření 
dodatku č. 10 ke zřizovací listině  příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova, IČ 45180512, se sídlem nám. T.G.Masaryka 8, Přerov, ze dne 2.11.2009, ve znění 
dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, 
dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, 
dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012 a dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, 
dle bodu 1. usnesení.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

Diskuse:
p. Mlčák:

- Chtěl bych panu Záchovi poděkovat za tu mašinérii, která byla kolem tohoto. Samozřejmě         
i dalším, kteří to dotáhli do tohoto stavu.

Při hlasování bylo pro 32.

855/19/3/2013 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 a 
pozemku p.č. 2130

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 793/18/3/2013 (bod č. 1) ze dne 17. 6. 2013.

2. 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 v k.ú. Přerov a dále příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5089/22267               
k pozemku p.č. 2130, zahrada o výměře 64 m2 v k.ú. Přerov 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.

Při hlasování bylo pro 32.
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856/19/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
doprodej 7 bytových jednotek prodávaných formou výběrového řízení 
tzv. obálkové metody a uzavření smlouvy o postoupení pohledávky.

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 86/22  v objektu k bydlení č.p. 
86, příslušném k části obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č.st.  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.st. 737, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 243 m2 v k.ú. Předmostí ve výši 3182/139164 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 3182/139164  k  pozemku p.č.st. 737, zast. plocha a nádvoří 
o výměře 243 m2 v k.ú. Předmostí, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění,            
do vlastnictví  (společné jmění manželů) pana ing. M.M.  a paní ing. M.M.,  za kupní cenu 
250 000,- Kč za podmínky uzavření smlouvy o postoupení pohledávky statutárního města 
Přerova za panem K.Č. ve výši 56 168,75 Kč, s příslušenstvím, za úplatu 66 666,- Kč.

2. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2178/18  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  zastavěném pozemku p.č. 
3672, zast. plocha a nádvoří, o výměře 567 m2  v k.ú. Přerov ve výši 7144/148496                    
a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 7144/148496  k  pozemku p.č. 3672, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 567 m2 v k.ú. Přerov a dále příslušného spoluvlastnického podílu 
ve výši 7144/148496 k pozemku p.č. 3673, ostatní plocha -zeleň, o výměře 138 m2 v k.ú. 
Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví (společné jmění 
manželů) paní a pana I.  a   P.V.B.,  za kupní cenu 400 000,- Kč.

3. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2178/14  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  zastavěném pozemku p.č. 
3672, zast. plocha a nádvoří, o výměře 567 m2  v k.ú. Přerov ve výši 6818/148496                    
a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 6818/148496  k  pozemku p.č. 3672, zast. 
plocha a nádvoří o výměře 567 m2 v k.ú. Přerov a dále příslušného spoluvlastnického podílu 
ve výši 6818/148496 k pozemku p.č. 3673, ostatní plocha-zeleň o výměře 138 m2 v k.ú. 
Přerov, ve smyslu zákona  č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví (společné jmění 
manželů) paní a pana I.  a   P.V.B.,  za kupní cenu 650 000,- Kč.

4. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2178/20  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  zastavěném pozemku p.č. 
3672, zast. plocha a nádvoří, o výměře 567 m2 v k.ú. Přerov ve výši 6635/148496                    
a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 6635/148496  k  pozemku p.č. 3672, zast. 
plocha o výměře 567 m2 v k.ú. Přerov a dále příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
6635/148496 k pozemku p.č. 3673, ostatní plocha-zeleň o výměře 138 m2 v k.ú. Přerov,          
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví (společné jmění manželů)  
paní a pana I.  a   P.V.B.,  za kupní cenu 400 000,- Kč.

5. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2382/10  v objektu k bydlení 
č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov (Na 
Odpolední 4) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
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bydlení č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I – Město, na  zastavěném pozemku p.č. 
3671, zast. plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 , v k.ú. Přerov ve výši 5356/81003                     
a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5356/81003  k  pozemku p.č. 3671, zast. 
plocha a nádvoří o výměře 417 m2 v k.ú. Přerov a dále příslušného spoluvlastnického podílu 
ve výši 5356/81003 k pozemku p.č. 3670, zahrada o výměře 429 m2  v k.ú. Přerov, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví (společné jmění manželů)  paní a pana 
I.  a   P.V.B.,  za kupní cenu 520 000,- Kč.

6. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 49/12  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  zastavěném pozemku p.č. 3461, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 389 m2  v k.ú. Přerov ve výši 4645/77136 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 4645/77136  k  pozemku p.č. 3461, zast. plocha a nádvoří        
o výměře 389 m2 v k.ú Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění,                  
do vlastnictví paní M.J.,  za kupní cenu 450 000,- Kč.

7. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2533/6  v objektu k bydlení č.p. 
2530, č.p. 2531, č.p. 2532 a 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 a č.p.  2533, příslušném 
k části obce Přerov I – Město, na  zastavěném pozemku p.č. 4170/2, zast. plocha a nádvoří,        
o výměře 587 m2  v k.ú. Přerov ve výši 5524/132855 a příslušného spoluvlastnického podílu 
ve výši 5524/132855  k  pozemku p.č. 4170/2, zast. plocha a nádvoří o výměře 587 m2 v k.ú. 
Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví (společné jmění 
manželů) pana a paní I.K.  a  J.K.,  za kupní cenu 555 000,- Kč.

8. schvaluje uzavření  smlouvy o postoupení pohledávky statutárního města Přerova za panem 
K.Č. ve výši 56 168,75 Kč, s příslušenstvím, za úplatu 66 666,- Kč.

Při hlasování bylo pro 32.

4. FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

858/19/4/2013 Rozdělení finančních prostředků FMB - II. výběrové řízení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

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

Poř.
čis.

Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druhy půjček Částka Kč
Doba splácení

Zajištění

1. D.  a  J.Š. 8-rekonst.WC, koupelny 80 000,00
6 let

Ručitel:
L.K.

2. P. a   J.O. 2-výměna plynového kotle
3-výměna dveří

100 000,00
6 let

Ručitel:
A.O.
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4-výměna podlah

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2013

2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1.

Diskuse:
Ing. Machát:

- Materiál byl projednán finančním výborem a ten se jednohlasně usnesl na tom, aby materiál 
zastupitelstvo přijalo.

Ing. Pospíšilová:
- Kdo prověřuje bonitu?

Primátor Ing. Jiří Lajtoch:
- Bonitu prověřují zaměstnanci ekonomického odboru.

Při hlasování bylo pro 28, 3 nehlasovali.

859/19/4/2013 Rozpočtová opatření č. 11 a č. 12

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

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

Při hlasování bylo pro 29, 2 nehlasovali.

860/19/4/2013 Žádost o poskytnutí finančních prostředků na účast na Mistrovství 
světa v mažoretkovém sportu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Střediskem volného času ATLAS a BIOS, Přerov, IČ: 
47184469, se sídlem Žižkova 12, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených          
s účastí přerovských mažoretek na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové rozpočet
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opatření po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 565,8 * - 20,0 2 545,8

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 91,0 + 20,0 111,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Diskuse:
Ing. Machát:

- I tento, jako předešlý materiál byl projednán finančním výborem a ten se usnesl na tom, že by 
zastupitelstvo mohlo schválit tento materiál.

p. Mlčák:
- Blahopřejeme přerovským děvčatům za titul. Byl jsem jedním z aktérů, kteří je v neděli večer 

1.září vítali, já teda s mikrofonem. Spíše bych chtěl poděkovat panu Dokládalovi a paní 
Dokládalové za to přijetí, které v tak krátké době připravili, protože v 14.30 hod. byli 
vyhlašované v Praze a v 20.30 hod. na náměstí u kina Hvězda je skutečně uvítal ohňostroj a 
velká oslava. Byla u toho i Kabelová televize. Doufám, že i pan Hluzín, se kterým jsem o tom 
mluvil, už navštívil Atlas a poděkoval za reprezentaci města Přerova a získání titulu. 

p. Zácha, DiS.:
- Nechci z toho dělat frašku, ale trošku pro odlehčení, pane kolego, já jsem taky gratuloval, já 

jsem zajišťoval ten ohňostroj.

Při hlasování bylo pro 28, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval.

861/19/4/2013 Žádost o finanční příspěvek na akci Dožínky 2013

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Jaroslavem Urbancem, IČ: 86941330, se sídlem Zábeštní 
Lhota 49, 751 27 Zábeštní Lhota, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací akce 
Dožínky 2013,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 545,8 * - 70,0 2 475,8

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 111,0 * + 70,0 181,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu
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Diskuse:
Mgr. Grambličková:

- Co kdybyste tak zrušili grantový program? Ten skoro ztrácí smysl. Protože my na každém 
zastupitelstvu schvalujeme nějaké další příspěvky. Navíc, když se někdo přihlásí do 
grantového programu, tak je téměř automaticky ten požadavek krácen, protože těch peněz tam 
není dost. Když se někdo omylem do grantového programu přihlásí o den později, tak už 
automaticky nedostane vůbec nic. Lépe je těm lidem poradit, ať si požádají vždycky osobně a 
dostanou plnou částku, kterou si žádají. Což je případ těchto dožínek. Nevěřím tomu, že 
pořadatelé dožínek nevěděli v době, kdy se schvaloval grantový program, že nějaká taková 
akce v Přerově bude. Mohli se na to samozřejmě připravit a zažádat tak, jak ostatní už jsou 
naučeni. Někteří jsou nepoučitelní. Vím, že na radě se hlasovalo i o poloviční částce 35.000 
Kč, to zřejmě neprošlo. Byla to hezká akce, to netvrdím, ale tak se to nemá dělat.

Mgr. Kulíšek:
- Souhlasím s tím, co zaznělo o grantovém programu, na druhou stranu v tomto případě, 

opravdu ti pořadatelé o tom nevěděli v době podávání grantů, že tato akce bude. To byla 
otázka teď na jaře, kdy se o tom rozhodlo.

Ing. Pospíšilová:
- Mám stejný názor jako paní Grambličková. Kromě toho ještě dvě poznámky. Pan Urbanec 

sám na razítku uvádí, že podniká v tomto oboru, to znamená, že jde o podnikatelský projekt, 
žádnou neziskovou organizaci. Pro pořádání kulturních akcí tady máme KIS, který 
sponzorujeme. Dále by mě zajímalo, kolik město získalo za umístění bannerů na náměstí 
TGM, kde byla pozvánka na dožínky.

Mgr. Macíček:
- Za KIS chci říct, že k budově, na které je pověšen banner, nemám žádný právní vztah, tak 

když se mě pan Urbanec ptal, jestli tam může banner pověsit, tak jsem mu řekl, že klidně 
může, protože jsem věděl, že tam bude logo města a logo KISu a Technických služeb. 
Předpokládal jsem, že je to akce, na které se město nějakým způsobem podílí. Žádnou úplatu 
za to jsme nepožadovali. 

Primátor Ing. Lajtoch:
- Vrátím se k reakci paní Grambličkové. Všechny ty žádosti, které tady jsou, tak samozřejmě 

jsou řešeny ad hoc. My jsme v letošním roce nechali rezervu v grantovém programu na akce 
například podpory kulturisty, jak navrhl pan Mlčák, mažoretky a řada dalších, kteří s tím 
nepočítali. Pořadatel dožínek, když mě navštívil, chtěl dožínky řešit, protože jsme je v roce 
2011 organizovali s Olomouckým krajem. V roce 2012 Olomoucký kraj to vrátil, má asi bližší 
vztah k městu Prostějov. Pan Urbanec běhal mezi městem Přerovem a Olomouckým krajem     
a posléze požádal o dotaci. Na jednání rady jsem dal návrh na nižší částku, nicméně, když 
jsem se s ním na dožínkách bavil, tak říkal, že na tom asi prodělal, protože to vstupné bylo asi 
nízké vzhledem ke skutečným nákladům. Já jsem byl pozván na vinobraní do Mikulova, tam 
bylo vstupné 500 Kč na všechny tři dny, tady bylo na dva dny 140 Kč. Asi ta akce výdělečná 
nebyla. 

Ing. Machát:
- Tento materiál byl projednáván finančním výborem a ten se neusnesl.

Mgr. Grambličková:
- Já se v tom nechci moc patlat, ale vždycky měla rada nějakou finanční rezervu na to, když 

někdo postoupí na mistrovství Evropy, světa, nebo se skokově dostane někam neočekávaně, 
co nemůže předpokládat. V tom já vidím právě ten zásadní rozdíl oproti materiálu, kdy někdo 
žádá na dožínky, kdy věděl, že je bude pořádat. Nevidím nikomu do svědomí, kdy to věděl. 
Ale v tom, že mažoretky postoupí na mistrovství světa, dosáhnou takových výsledků. V tom je 
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podle mě zásadní rozdíl a na to by ta rezerva měla být. Právě na tyto neočekávané postupy o 
patro výš.

p. Passinger:
- Já osobně podpořím tuto akci, protože si myslím, že se musíme vrátit zpátky k tomu, co tady 

na Hanou patří. Je to kraj zemědělství, já si myslím, že poděkovat těm zemědělcům by se 
v každém případě mělo. Nemyslím si, že vždy musí být pěkné počasí, nemusí to být 
výdělečné, spíš to bude prodělečné. Byl bych pro, obnovit tuto tradici. Dáváme peníze na 
daleko méně přijatelné věci. Toto na Hanou patří. 

Při hlasování bylo pro 20, 2 proti, 7 se zdrželo, 2 nehlasovali.

862/19/4/2013 Žádost o přidělení finančních prostředků na preventivní předměty 
Policie ČR Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, IČ 
72051795, se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 189/10, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s pořízením preventivních předmětů a materiálů pro využití preventivních akcí 
pořádaných územním odborem Přerov,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 475,8 * - 15,0 2 460,8

5399 110 Ostatní záležitosti bezpečnosti,
veřejného pořádku

0,0 + 15,0 15,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Diskuse:
RSDr. Nekl:

- Nemám nic proti tomu, když děti spolu s policisty rozdávají na přechodech citrónky a jablíčka. 
Já to nezlehčuji. Je to určitě výchovné jak pro ty děti, tak pro ty rodiče. Preventivní dopad tady 
určitě je. 

 Já bych v této souvislosti poprosil vedení města Přerova, aby se zamysleli nad jinou věcí. 
Poslední dobou slýchávám, protože z Prahy jezdím pravidelně vlakem, od lidí, kteří pracují 
kolem nádraží, že se bezpečnostní situace na nádraží velmi zhoršila. Budu citovat pana Záchu 
„kolem nádraží je někdy strach chodit.“ Chtěl bych požádat, aby v rámci tohoto preventivního 
opatření se město Přerov zachovalo stejně, jako některá menší města na Moravě a pomohlo
zatím policii tu preventivní část nastartovat opět kolem nádraží. Jde o to, že zatím chybí policii 
peníze a věřím, že pan ministr Pecina v demisi a potom následující ministr vnitra dokončí to, 
co bylo slíbeno, že navýší počet policistů v ulicích nejméně o tisíc lidí, a že Přerova se to bude 
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týkat také. Bezpečnostní situace tu není dobrá, ale alespoň na tu dobu přechodnou, aby se 
domluvilo vedení města s Policií ČR, s ředitelstvím v Přerově a s ČD a obnovilo opět 
služebnu na nádraží. Opravdu, když se tam něco semele, před týdnem přepadení, každou 
chvilku jsou tam nějaké výtržnosti, každou chvilku tam někoho oberou. Než tam ten policajt 
dojede ze svého centra na druhém konci Přerova, tak buď ten výtečník uteče, protože ta 
hlídací služba nemá žádné pravomoci a ani ho neudrží. Zamysleme se, jestli nepomůžeme 
alespoň na přechodnou dobu domluvit se s drahami, ať prostor propůjčí za symbolickou cenu 
nebo zdarma, a že město pomůže některé stálé náklady, jako je světlo a voda zaplatit tak, aby 
tam ta státní policie mohla mít stálou služebnu, a aby tam ten policista byl viděn. Protože 
městská policie má dost problémů ve městě a nemůže být stále v oblasti, která je pro Přerov 
dost problematická. Pro tuto dotaci budu hlasovat. Ta prevence je potřeba i taková, že ten 
policista bude v těch lokalitách viděn a pokud tam ta služebna bude, tak určitě ta odvaha těch, 
co dělají přestupky a trestné činy, klesne. 

Ing. Čermák:
- Já se to pokusím upřesnit. Tento materiál je spíš o dopravě a co jsem považoval za prioritu, 

když jsem se tímto materiálem zabýval s Policí ČR, tak tady se jednalo o prevenci zaměřenou 
na seniory. Nepochybně všichni vnímáte, jak stoupla kriminalita ve vztahu k seniorům, tak 
zrovna i tyto drobnosti považuji za velmi významné v rámci prevence. Proto se přimlouvám    
za schválení materiálu. 

Ing. Machát:
- Materiál byl projednáván finančním výborem a ten se neusnesl.

p. Zácha, DiS.:
- Navážu na pana Nekla. To se dobře poslouchá, kolem nádraží. My jsme s Policií ČR o té 

služebně několikrát jednali. Oni pokrčí rameny, řeknou, my nemáme peníze. Ale to je fakt 
apel zpátky do Prahy. Pokud se nezmění sociální systém, pokud budeme těm lidem dávat 
všechno zadarmo, ti lidé nemusí chodit do práce, berou desítky tisíc, děti nemusí chodit do 
školy, přestupek do pěti tisíc je přestupek, jejich arogance a hrubost stoupá, tak vám za sebe 
říkám, budu mít za chvilku strach pouštět ty kluky samotné večer do kina, protože když mi 
přijde, že ho přepadli, že nemá stovku nebo mobil, tak to oželím, ale to děcko to má na celý 
život. Věřte, že my se snažíme, ať je to prevence kriminality, městská policie, jakoukoliv 
takovou akci budeme podporovat. Není to jenom o dětech, je to i o seniorech. Není to jenom 
nabízení pojištění a podobné lichvy, ale skutečně v marketech, všichni co tam chodíte, tak 
zažíváte, jak arogance některých stoupá. Je potřeba změnit zákon. Nebát se toho. Ne, že když 
jsem diskutoval s některými poslanci, tak mi řekli, víš, oni se toho všichni bojí. Proto tam 
jsou, aby to změnili. Co my tady máme dělat. Nám spoluobčané nadávají, že tady rostou 
sociální ubytovny jak houby po dešti, ale jim to nejde zakázat. 

Primátor Ing. Jiří Lajtoch:
- Reaguji na příspěvek pana Nekla. Na jedné straně mluví o tom, že máme zvyšovat počty 

strážníků a podivuje se a na druhé straně chce, aby na nádraží, což měla vždy na starosti 
drážní policie, potom Policie ČR, řešilo bezpečnost město. My víme, že bezpečnost tam není 
v pořádku. Nasadili jsme tam dva strážníky. Není to tak jednoduché. Jenom se domluvit na 
pronájmu místností s Policií ČR je velmi komplikované. Máme, tuším, výpůjčku, my to 
řešíme. Strážníků je málo, máme dvě motohlídky, do toho nemocnost. Není to tak jednoduché, 
aby tam seděli a čekali, až přijedou vlaky z Prahy, aby tam byl pořádek. Do této lokality 
pravidelně chodí dva strážníci. Měla by tam být stabilní služebna.

Mgr. Teriaki:
- V té budově neustále je místnost policie, nebo je to policejní obvodní oddělení, které je bez 

dispečinku. To znamená, není tam 24 hodinová služba s tím, že pokud tam někdo přijde jako 
na policii, tak tam má odkaz, volejte na 158. My jsme vnímali problém sociálně vyloučené 
oblasti, ve spolupráci s ČD a Policií ČR jsme vyjednali zázemí pro strážníky. V případě, že 
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mám personální možnost vyčlenit dvoučlennou hlídku, která působí v tom místě, tak, aby měli 
zázemí a aby nemuseli klusat z centra tam a potom na odpočinek sem, tak tam mají vymezený 
prostor, ale opět je v minimálních mých personálních možnostech a opět nechceme kopírovat 
nebo přebírat povinnosti policie. Vím, že jste poslanec v demisi, ale je plno projektů na 
Ministerstvu vnitra a na úrovni ministerstev, které směřují k prevenci kriminality. Je to 
všechno na ty asistenty sociálně vyloučených oblastí. Pro mě je to terénní pracovník, sociální 
oblast. Zkuste zapůsobit právě na to, že Policie ČR, ať posílí personálně v místech, kde je 
potřeba, aby to obvodní oddělení bylo nonstop. To je důležité. Nějaký terénní pracovník, který 
nemá pravomoci, sám o sobě nic nezvládne. Je to nekomplexní. Je nutný tlak na vytvoření, 
v případě Přerova obnovení, obvodních oddělení v sociálně vyloučených oblastech.

RSDr. Nekl:
- Budu souhlasit s tím, co říkal pan primátor, že byla zrušena ozbrojená ochrana železnic, tím 

pádem jsou ty problémy. Nejde o mě, že jedu vlakem, já ty stížnosti mám od lidí, kteří tam 
pracují, venku stojí taxikáři, jsou tam obchody. Vím, že návrhy jak řešit sociálně vyloučené,    
a začíná to zajištěním práce, pořádným dohledem, byly ze strany jak našich poslanců, tak 
poslanců ČSSD předkládány mnohokrát. Vždy bylo řečeno, že projekty jsou, nejsou peníze. 
Proto jsem poznamenal, že věřím, že slib Peciny a následujícího ministra, který vzejde, věřme 
z levicové vlády, bude splněn a bude posílena Policie ČR o lidi, kteří budou v ulicích a o to mi 
právě šlo, aby Přerov byl posílen, aby městská policie nesuplovala státní policii. Na ochranu 
života, zdraví a majetku by peníze měly být.

p. Hlavinka:
- Tady z té diskuse a z diskuse kolem Chemiku vyplývá, že nejsme schopni opravdu žádným 

rozhodnutím jako zastupitelé situaci změnit.
- Chtěl bych říci, že sice pláčete dobře, ale na špatném hrobě. Sedm let tady nějaká politika 

existuje, já souhlasím s tím, co řekl pan Nekl, doufám, že po volbách se situace změní. 

Mgr. Netopilová:
- Doplnila bych pana Záchu a nesouhlasím s panem Hlavinkou, že se nedá nic dělat i tady 

místně. Jsem přesvědčena o tom, že právě taková ta atmosféra, téměř strachu v okolí nádraží 
by se určitě změnila, kdyby tam nebylo tolik heren, a ty herny jsou zase navázány na někoho. 
Na koho, to dobře víme. Je to spíše z té pravé strany. 

- Jinak poznámka mimo. Jsem velmi potěšena, jak dneska se tady diskutuje. Že to nejsme jenom 
my z SPP, kdo tady diskutuje. Zjevně tady probíhá už předvolební kampaň, protože já si 
nepamatuju, že by zastupitelé z ostatních politických klubů tak často a rozumně dokonce, 
mluvili.

Při hlasování bylo 25, 1 se zdržel, 5 nehlasovalo.

863/19/4/2013 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a P.P., jako dlužníkem o 
splátkách pohledávek statutárního města Přerova za P.P. na nájemném z bytu, zálohách na plnění 
spojených s užíváním bytu a dopočítaného poplatku z prodlení k datu 09.09.2013 v celkové částce     
14 871,00 Kč, a to v měsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 50 měsíců ode dne uzavření dohody. 
Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále 
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dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude 
uhrazena včas a v plné výši.

VARIANTA  II.:
neschvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a P.P., jako dlužníkem o 
splátkách pohledávek statutárního města Přerova za P.P. na nájemném z bytu, zálohách na plnění 
spojených s užíváním bytu a dopočítaného poplatku z prodlení k datu 09.09.2013 v celkové částce      
14 871,00 Kč, a to v měsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 50 měsíců ode dne uzavření dohody. 
Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále 
dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena 
včas a v plné výši.

Diskuse:
Primátor Ing. Jiří Lajtoch:

- Doporučuji variantu I. usnesení.

Ing. Machát:
- Finanční výbor jednohlasně doporučuje variantu I.

Při hlasování bylo pro 29, 2 nehlasovali.

864/19/4/2013 Předfinancování projektu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. schvaluje záměr spolufinancovat  z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2014 do výše  

90 000 Kč realizaci projektu Dostavníčko s divadlem, zpracovaného subjektem  DIVADLO 
DOSTAVNÍK PŘEROV o.s. se sídlem Družstevní 235/39, 750 02 Přerov III - Lověšice, IČ: 
49558048, a to formou dotace,  která bude vyčleněna v rámci finančních prostředků 
vymezených na přímé podpory v oblasti kultury pro rok 2014,  pod podmínkou, že jmenovaný 
subjekt získá finanční podporu z Fondu mikroprojektů v regionu Praděd,

2. schvaluje záměr poskytnout z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2014 subjektu 
DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s. se sídlem Družstevní 235/39, 750 02 Přerov III -
Lověšice, IČ: 49558048 bezúročnou půjčku do výše 510 000 Kč s termínem splatnosti           
do 31.12.2014 na financování realizace projektu uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení, pod 
podmínkou, že jmenovaný subjekt získá finanční podporu z  Fondu mikroprojektů v regionu 
Praděd.

VARIANTA   II.:
1. neschvaluje záměr spolufinancovat  z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2014 do 

výše  90 000 Kč realizaci projektu Dostavníčko s divadlem, zpracovaného subjektem  
DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s. se sídlem Družstevní 235/39, 750 02 Přerov III -
Lověšice, IČ: 49558048,

2. neschvaluje záměr poskytnout z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2014 subjektu 
DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s. se sídlem Družstevní 235/39, 750 02 Přerov III -
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Lověšice, IČ: 49558048 bezúročnou půjčku do výše 510 000 Kč s termínem splatnosti  do 
31.12.2014 na financování realizace projektu uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení.

Diskuse:
primátor Ing. Jiří Lajtoch:

- Doporučuji variantu I. usnesení.

Ing. Novotná:
- Dnes jsem dostala zásadní informaci od zástupců Dostavníků, že se jim podařilo získat 

polského partnera z Kedzierzyn-Kozle, z našeho partnerského města. Ti mají zájem 
spoluúčastnit se na pořádání festivalu, jako partner projektu. Ten záměr je velice bohulibý. 
Jako každá mince má i tento záměr dvě strany. Aby oni mohli vůbec požádat o ten projekt, 
musí doložit, že budou schopni předfinancovat celý projekt, protože finanční prostředky 
dostanou až po skončení a vyúčtování celé akce. O tom, jestli dostanou ty finanční prostředky, 
budeme mít informaci již v prosinci 2013, takže při schvalování rozpočtu to bude zřejmé. Tou 
druhou stranou mince je to, že může nastat nějaká nepředvídatelná situace, například některé 
náklady nemusí být uznány. Nicméně, půl milionu na ulici neleží. 

p. Zácha, DiS.:
- Teď nemluvím v rámci kampaně, ale jako Přerovan. Divadlo Dostavník je tady dlouhé roky      

a věřím, že spousta z vás to jejich představení vidělo, vidíte, že jsou to lidé, kteří představení 
dělají srdcem. Pomohli jsme dožínkám, tak vás poprosím o podporu tohoto materiálu. Žádná 
velká rizika neneseme. Je to vstřícnost a podpora toho města tomu souboru a já si myslím,      
že si to skutečně zaslouží.

p. Laga:
- Také jsme projednávali tento bod. Samozřejmě Dostavníku fandíme. My by jsme byli              

u varianty I. usnesení pro bod 1). Ten bod 2) se zárukou 510 tis. Kč, tak to jsme proti. To by 
se nám mohlo rozjet tak, že každý, kdo by něco začal, tak by po nás požadoval, aby my jsme 
mu pomohli předfinancovat akce nebo některé věci. Mohlo by se nám to rozšířit na sportovní 
kluby, sdružení. Bod 2) usnesení je pro nás špatně.

- Chceme u varianty I. hlasovat o každém bodu zvlášť.

primátor Ing. Jiří Lajtoch:
- Dostavník má velkou tradici a reprezentuje město Přerov, a proto se obrátil na město Přerov, 

protože bod 2) usnesení navazuje na město Přerov na spolufinancování. Takto jsme také 
reagovali na Hranickou rozvojovou, která dělala cyklostezku, a také jsme projekt financovali. 
Mě se nelíbí, když dopředu zpochybňujeme, jestli se náhodou něco nestane. Myslím si, že do 
projektu nejdou s tím, že by nechtěli uspět, ale chtějí něco přinést do Přerova. Protože na to 
nestačí finančně, tak požádali město. Ta záležitost opravdu nebyla prodiskutována v komisích, 
na radě města, protože s tímto záměrem přišli v závěru minulého týdne s tím, že do konce září 
musí mít v rámci projektu dokladováno financování projektu, to znamená, že tam musí být,     
že město schvaluje záměr financovat tuto akci v roce 2014, což už je doložitelné.

Mgr. Kulíšek:
- Já jsem materiál pochopil tak, že v podstatě pouze v případě, že subjekt získá finanční 

podporu, ten příslib, dojde tady k tomuto. Oni potřebují předfinancovat, než jim ta dotace
přijde.

-
Mgr. Grambličková:

- Trošku mi vadí, že se nás snažíte přesvědčit o kvalitě Dostavníku. To je přece jasné, o to tady 
vůbec nejde. Každý Přerovan ví, že je to divadlo, které žije s Přerovem a Přerov žije s ním. 
Tady jde skutečně o tu částku. Já osobně si myslím, že jde zatím jenom o záměr, asi není 
problém schválit tento záměr. Možná, když se bude schvalovat něco definitivně, budeme vědět 
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něco víc o tom financování. Kdysi jsem seděla v radě, nevím, už jak se to nazývá, toho fondu 
mikroregionu Praděd. Pamatuji si, že těch požadavků tam bývalo hodně a většinou šlo o malé 
projekty s částkami desetitisícovými. Ta částka půl milionu je opravdu vysoká. Nevím, jestli 
to mají nějak předjednáno nebo má Dostavník nějaký příslib, že skutečně by ty peníze mohly 
skutečně dostat. 

Mgr. Kulíšek:
- Nechtěl jsem přesvědčovat, pouze říkám, že je to záměr a v době, kdy budeme hlasovat, už 

budeme vědět, jestli tu dotaci dostanou nebo ne. V tom usnesení je to tak postaveno, že pokud 
získají finanční podporu. 

p. Hilbert, občan Přerova.
- Jsem potěšen tím, co slyším, že máme dobré jméno, nemusíme se obhajovat a není to projekt 

na něco, co by se dalo nějakým způsobem zneužít. Je to opravdu na kulturu města Přerova. Má 
to ještě ten efekt, že občané Přerova se mohou aktivně zapojit do kulturního dění a o to nám 
jde. Potřebujeme nejen my nové členy, ale i ostatní divadla. Právě nedostatek kvalitní 
prezentace ochotnického divadla je ta brzda, tak jak je to popsáno v tom projektu. Rozdělení 
dvou bodů usnesení nemá smysl. Abychom mohli podat žádost o dotaci, která je 
z mikroregionu Praděd, je to z programu česko-polské spolupráce, proto ten polský partner a 
my jsme rádi, že jsme ho sehnali v krátké době. Ten požadavek je takový, že musíme být 
schopni profinancovat celou akci a následně potom až 85% té částky získáme formou dotace 
zpět. Divadlo Dostavník má jakýsi rozpočet, dlouhodobě spolupracuje s městem, dostává 
v rámci podpory prostředky z grantového programu, také z kraje. Nejsme schopni pokrýt akci 
tohoto plánovaného rozsahu. Proto jsme přišli a požádali město o pomoc. Co se týká 
kofinancování té akce, tak byť nám město vychází vstříc, alespoň teď v tomto návrhu a hodlá 
podpořit i kofinancování tou částkou 90 tis. Kč, tak to je ta částka, kde můžeme říct ano, to 
může jít na naše bedra, to jsme schopni. Pokud by se hlasovalo po částech, myslím, že to ztratí 
smysl, protože pro podání žádosti potřebujeme mít splněné dvě podmínky. Mít polského 
partnera a mít doloženou finanční sílu na pořádání takové akce. 

- Na paní Grambličkovou – my jsme už druhým rokem pořádali divadelní festival Dostaveníčko 
s divadlem. Myslím, že se těší pěknému zájmu, představení jsou vyprodaná. Pokud bychom 
pokračovali v tom trendu, ve kterém jsme pokračovali, tak bez problému můžeme naplnit 
program celé letní divadelní scény a myslím, že to budou smysluplně vynaložené peníze města 
a vynaložený čas lidí, kteří to pořádají. Pokud bychom to v tomto rozsahu zrealizovali, 
dostaneme se na částku 120 tis. Kč, pokud by to fungovalo pouze v tom rozsahu, jak to bylo 
nastartováno v uplynulých letech. Už v tomto případě si dovoluju tvrdit, že přicházíme s jistou 
úsporou, pokud využijeme tyto dotační peníze z česko-polské spolupráce, protože potom ta 
finální suma kofinancování, té vlastní účasti je nějakých 90 tis. Kč oproti 120 tis. Kč 
kdybychom pokračovali tím způsobem, jak to máme rozjeto. Čili tím, že máme kontakty, ano, 
je to nějakým způsobem předjednáno, byť nemůžu říct, že to 100% získáme, to by smrdělo 
úplatky a nevím čím vším, tak to rozhodně není, ale máme předjednáno, že takovou akci 
v takovém rozsahu je možné schválit v rámci tohoto programu. My se proto snažíme udělat co 
nejvíc. O totéž bych poprosil i vás. 

Hlasování o návrhu pana Lagy hlasovat o variantě I. bodech 1) a 2) usnesení zvlášť:  Při 
hlasování byli 3 pro, 9 proti, 11 se zdrželo, 8 nehlasovalo.

Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo 30 pro, 1 se zdržel.
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PŘESTÁVKA 16.22 – 16.35 HODIN.

Zasedání Zastupitelstva řídí primátor Ing. Jiří Lajtoch.

5. VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY

Nejsou předlohy

Primátor poblahopřál k životnímu jubileu panu Ing. Jaroslavu Čermákovi.

6. ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

865/19/6/2013 Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování 
přeložky "silnice I/55 Přerov-průtah centrem, 1. etapa"

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře 
při vybudování přeložky "silnice I/55 Přerov-průtah centrem, 1. etapa".

Diskuse:
Mgr. Grambličková:

- Strašně mi vadí suplování dálničního obchvatu průpichem. Vy to víte, dlouhodobě jsem 
trošičku na jiné straně. Omlouvám se, zdržím se hlasování. 

Primátor Ing. Jiří Lajtoch:
- Možná máte kolegyně pravdu. Zatím způsob řízení ŘSD, ještě lidí od bývalého ministra Bárty, 

prostě je situace taková jaká je. Tam se nic neděje. Dva roky se domlouváme. Když požádáme 
o dopis, tak za půl roku nám odpoví úplně něco jiného než se dělo. Já doufám, že toto 
memorandum aspoň vyburcuje k té spolupráci, a že ten průtah dotáhneme. Kdyby nebylo 
města Přerov, tak nebyla ani projektová dokumentace, schválené územní řízení. ŘSD prostě 
nekoná, byť v srpnu 2012 to byl jejich návrh, abychom ho předložili. První odpověď jsem 
dostal na počátku ledna 2013, a to ještě ne písemnou a následně byla svolaná schůzka, kterou 
svolal náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Mačák. Tam jsme se dohodli, že to 
memorandum bude. Po roce se oživil záměr spolupráce. Jsem rád, že se něco děje, že ty kroky 
budou. Samozřejmě to zatíží město Přerov. Zatím Olomoucký kraj se nevyslovil, kolik 
finančních prostředků vloží do této akce, byť by to byla krajská akce, byť most Legií 
investoval on, ale máme tady alespoň nějaký dokument, který by měl posunout tu stavbu o 
kousek dál. 
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Ing. arch. Horký, občan Přerova:
- Nejsem si docela jistý, že memorandum je to pravé řešení. Mám otázku, ono se týká první 

etapy. Jak je na tom druhá etapa? Protože veškerá doprava se nám zasekne u bývalé 
Hypernovy, pokud neřešíme komplet a děláme jenom první etapu. 

Mgr. Kulíšek:
- Průpich není v žádném případě náhrada za dálniční obchvat. Tak to není. Kdo si to myslí, tak 

je to špatně. Je fakt, že úsek na 20 km kolem D1 kolem Přerova není dokončen, historicky 
proto, že ekologické organizace před cca 9 lety zablokovaly celou stavbu na pět let, bylo to u 
soudu a dálnice se nestavěla. V okamžiku, kdy soud rozhodl o tom, že tyto podněty jsou 
neoprávněné a může se dálnice stavět, se rozjela příprava dálničního úseku 136, 137. V tuto 
chvíli 137 je připravena včetně financí na realizování, bohužel v rámci tenderu se odvolala 
nějaká firma na ÚOHS, ten zastavil výstavbu, udělal předběžné opatření a čeká se, jak to 
dopadne, jinak by se v tuto chvíli již kopalo a stavělo na  úseku 137 Přerov-Lipník. Úsek 136 
Řikovice-Přerov je připraven k realizaci v horizontu také několika let. Průpich městem je věc, 
o které se mluví proto, že je to jediná věc, která může zajistit Přerovu zlepšení vnitro dopravy 
v době, kdy dálniční obchvat ještě nebude a v okamžiku, kdy dálniční obchvat bude, vůbec 
neztratí svůj význam, protože bude sběrnou komunikací a v podstatě přivaděčem z města na tu 
dálnici, která povede za Předmostím, jak je benzinka Shell.

- K panu Horkému na jeho otázku. On přece dobře ví, nevím, že ten průtah se skládá z několika 
staveb. Jedna z nich je mimoúrovňové křížení v Předmostí, které si nepleťme s dálničním 
křížením a dálničními brýlemi, které budou až dál směrem na Lipník. To znamená 
mimoúrovňové křížení k Předmostí, které by se mělo stavět příští rok, je to nadjezd nad 
železnici v Předmostí. Skládá se dále z kruhové křižovatky na ulici Dluhonská, před mostem 
Legií, ten by se podle Olomouckého kraje měl začít stavět také příští rok, z mostu Legií, který 
je postaven, chybí nám vlastně ten kousek, ten průpich městem, abychom měli dobudovaný      
v horizontu čtyř až pěti let celý průtah městem. A o tom průpichu se teď bavíme. Ten průpich 
nám nechce financovat stát, protože říká, to bude jednou krajská komunikace. My říkáme 
dobře, ať to zaplatí kraj. Kraj se k tomu nehlásí. Takže, my jsme už před třemi lety 
z prostředků města zaplatili veškerou projektovou dokumentaci k územnímu řízení, vyřídili 
územní řízení a pořád jednáme se státem a s krajem o zafinancování a zrealizování tohoto 
vlastního průpichu. Toto memorandum je správným krokem, protože tam se zavazujeme, jak 
kraj, tak město Přerov, tak ŘSD k tomu, že společnými silami ten průpich konečně 
vybudujeme a bude dokončen celý průtah městem. To je význam memoranda.

Ing. Gala:
- Existuje investiční záměr a určitá metoda HDM4. To byla metoda ŘSD, aby zablokovalo tlaky 

občanů a politiků. Tuto metodu převzalo ze zahraničí a posuzovalo stavby z hlediska 
společensko-finančního dopadu. Tehdy byla dohoda, že investiční záměr, který přepracovalo 
pětkrát, tak vyšlo podle metody HDM4, ta část, která je tam vyznačená v té mapě, za tu 
Hypernovu. Tak se v té době zpracovávala i projektová dokumentace pro to územní řízení 
s tím, že byly dohody, že když se zpracuje územní řízení, získáme územní rozhodnutí, tak 
v podstatě stát, ŘSD, Ministerstvo dopravy zařadí tuto část do investičních akcí, což se do této 
chvíle nestalo. Já vím, na co narážíte. Narážíte na tu zbývající část ulice Tovární. V této fázi 
dokumentace na to není, nicméně existuje určitá technická pomoc, i kdyby to nějakým 
způsobem skončilo na té ulici, Hypernova, což my jsme pořád ještě v bodě nula. Tuto investici 
neschválil ani stát v této první etapě, kterou máme uvedenou. Průpletové úseky by umožnily 
zařadit tu dopravu i do té dvouproudové komunikace ulice Tovární, protože celá ta 
komunikace není čtyřpruh. To znamená, že tam máte pruh rovný, ale jeden pruh už je 
souběžný pro odbočování. My jsme v situaci, kterou pan Kulíšek s panem primátorem 
vysvětlili. My v podstatě už nevíme, jakým způsobem s tím státem reagovat. Bylo tady 
řečeno, že to memorandum bylo navrženo generálním ředitelem. Já jsem v tom materiálu
napsal i usnesení, které se týká té problematiky, že v určité době zastupitelstvo schvalovalo 
záměr spolufinancování zhruba 25 mil. Kč. ŘSD tvrdí, že těch 25 mil. Kč je na chodníkové 
pásy, cyklistické stezky a další věci, které nemůže realizovat ze státních peněz. Chce další 
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příslib. My v původním memorandu jsme měli návrh spolufinancování udělaný finančně. 
K dohodě v této fázi nedošlo, byl předpoklad, že zhruba 52 mil. Kč by zaplatil Olomoucký 
kraj za výkup pozemků. V této chvíli musí ŘSD znovu přepracovat investiční záměr, protože 
je starý, z toho vyplynou aktuální ceny, na základě memoranda se bude muset znovu jednat, 
co zaplatí Olomoucký kraj, co udělá město Přerov. Vlastní investici ve výši 160 mil. Kč by 
provedlo ŘSD. V této chvíli máme to, co by nikdo neočekával, nemáme schválený záměr, ale 
dokumentaci. V té chvíli, když se to rozjíždělo, tak všichni mysleli, že nebudeme schopni  
realizovat územní rozhodnutí, což se stalo. Možná k nelibosti některých lidí ŘSD, nicméně, 
záměr schválen ještě není.

Mgr. Rašťák:
- Chci potvrdit, co řekl Mgr. Kulíšek i pan Gala. Toto memorandum je jakýsi výsledek 

možného. Bylo řečeno z Ministerstva dopravy, že v současné době tato stavba není 
uvažovaná. To memorandum a jeho podepsání všemi třemi stranami, je jakýsi prostředek, 
který by měl napomoci tomu, že ministerstvo se tady k té věci znovu vrátí a je ochotno 
zafinancovat stavební část té silnice toho průtahu. Už tady bylo řečeno, že se zdráhají 
financovat výkupy. Bez tady toho memoranda se nikam dál nepohneme. Můžeme znovu o tom 
jednat, diskutovat, ale toto je výsledek možného. Rada Olomouckého kraje už to 
memorandum posunula na zastupitelstvo kraje, to by mělo koncem září ho také podepsat a pak 
už by všechny tři strany měly memorandum podepsat a na základě něho má náměstek ministra 
a vůbec ministr možnost žádat finanční prostředky na to, aby se aspoň část financovala.

p. Passinger:
- jednoznačně podporuji průpich. Mám v kanceláři přes celou stěnu komplet zmapovaný nájezd 

a sjezd na tu dálnici a denně se na tu mapu dívám. Já vám odpřísáhnu, že kdyby toto v Přerově 
bylo, tak všechny problémy města Přerova už jsou dávno vyřešeny. Toto, co je nazýváno 
průpichem je v podstatě nájezd a sjezd na dálnici, který tam stejně bude vybudován a když 
někdo řekne, že nechce průpich, tak si musí uvědomit, že vlastně bude vyvádět auta z města 
směrem na dálnici a bude dál pokračovat dálnicí. Že v dnešní době není dálnice, za to 
nemůžeme, ale stejně ty auta nám do města přijedou a my je musíme vyvézt ven. Podporuji 
průpich, čím dříve, tím lépe. 

Ing. Kohout, občan Přerova:
- Pokud si pamatuji, tady leželo 700 mil. Kč na stole z Ministerstva dopravy na realizaci 

průpichu. My jsme v té době uspořádali monstr protest, kde jsme ho poplivali a vyrazili 
směrem k dálnici. Já si myslím, že na dálnici kraj ani obec nemá žádný vliv. Rozhodují 
finance státu. Je to obrovská investice. Ten průpich jsme mohli ovlivnit a taky ovlivnili. Teď 
se dovídám, z úst pana Rašťáka, že v podstatě i kraj je bezmocný při stavbě průpichu, tak 
chování města je pro mě naprosto nepochopitelné.

Mgr. Kulíšek:
- Pane Kohoute, vy jako místopředseda strany Věcí veřejných, byste měl vědět, že v tu dobu, 

kdy se handloval, to byl handl vašeho pana předsedy Bárty, který navrhoval, aby se postavil 
průpich místo dálnice, řekl, že tu máme moravský kruháč a dálnici není potřeba dokončit. 
Přišel s náhradním řešením, že místo dálničního obchvatu postavíme průpich. Žádných 700 
mil. nikdy na stole neleželo, průpich se nikdy začít nedělal. To nebyl žádný monstr protest, to 
se vzepřeli zastupitelé, odborná veřejnost a občané a diskutovali o tom, jestli teda průpich 
nebo dálnice a všichni jsme se shodli na tom, že dálnice, na to nemáme vliv. V tom jediném se 
s vámi shoduji, na to nemáme vliv. Tam můžeme jenom bojovat a jezdit na ministerstvo a 
jednat. Jednáme už se šesti ministry.  Průpich si musíme vybojovat. Celou dobu bojujeme, aby 
ten průpich vznikl, protože to je jediná komunikace, která umí vyvézt auta z města, je to 
vlastně dálniční vyvaděč. Žádných 750 mil. Kč tady neleželo, nikdo je neviděl, jediné co jsme 
udělali v Přerově, bylo to, že jsme zadali projektovou dokumentaci k územnímu řízení, což 
neočekávalo ani ŘSD, že se nám podaří vyřídit. Bílá kniha a vůbec vliv vašeho předsedy 
Bárty, který chtěl zastavit výstavbu dálnice okolo Přerova, protože tady tvořil moravský 
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kruháč, jak tady řekl na tiskové konferenci, tak to byla cesta špatná a tu dálnici bychom tady 
nikdy neměli.

Mgr. Rašťák:
- Chci se velmi ohradit proti tomu, co řekl pan Kohout. To co říkal, není pravda. Skutečně nikdy 

tady peníze neležely, to byly mediální variace Věcí veřejných na toto téma a bohužel občané 
možná se tady velmi, velmi zmýlili, protože mediálně ano, skutečně bylo řečeno, postavíme 
tady průpich, už bylo všechno skoro dojednáno, paní poslankyně tady svolávala tiskové 
konference, ale jak se ukázalo, skutek, utek. Do dneška tomu tak skutečně je a ještě nějakou 
chvíli asi bude. Pro nás je průpich velmi důležitý. Uvědomme si, že máme dneska silnici II. 
třídy Komenského. V okamžiku, kdy bude průpich, můžeme se bavit, že přesměrujeme silnice 
I. a II. třídy někam jinam a Komenského ulice třeba může být běžnou komunikací.

Ing. Kohout, občan Přerova:
- Dovolím si reagovat na pana Kulíška. Mohl byste doložit, kde jste přišel na ten handl? Vy víte 

nějaké informace, které by to dokládaly? Nebo považujete za handl to, že někdo zvážil 
ekonomické možnosti státu a řekl, že reálně to bude moct být postaveno tehdy a tehdy. Pak 
srovnáme, kdy ta dálnice bude postavena. 

Mgr. Kulíšek:
- Byl to, znovu opakuji, handl. Handl byl v tom, že tehdejší pan ministr řekl, měl by tady být 

průpich, dálnice je zbytečná, protože je to moravský kruháč. Řekl to na tiskovkách, je to 
v novinách, můžeme ty články najít. Prostě chtěl zamezit výstavbě dálnice kolem Přerova a za 
to nabízel výstavbu průtahu. Ty peníze, které sliboval, nikdy nebyly, ani na kraji, ani ve městě. 
Dokonce nebyly ani na ŘSD.

Primátor Ing. Jiří Lajtoch:
- Myslím si, že pan Kulíšek má pravdu. Buď pan Kohout si nepamatuje, nebo nechce 

pamatovat, nebo neví o čem mluví. Pamatuji si, že pan Šlechta byl nominován paní 
Navrátilovou do té expertní skupiny, která řekla: „co tady děláte za divadlo v Přerově.“ My 
jsme to vyřešili. Je tady průpich městem a průtah Přerovem, my na to máme peníze a bude se 
to realizovat. Opak je pravdou. Současný ředitel, který byl dosazen panem Bártou není 
schopen se do roka vyjádřit k memorandu o jeho realizaci. Jsem zvědav, když materiál
schválíme, tak můžu vám potom doložit, za jak dlouho ŘSD po urgencích bude reagovat         
na toto memorandum a jestli splní to, co se dohodlo 24.6. 2013, že přepracují investiční 
záměr, aby se to dostalo do státního rozpočtu na rok 2014. Pane Kohoute, já si myslím, že 
nemáte pravdu. Jestli je to taky předvolební kampaň, jak říkala vaše kolegyně, tak trošku 
hloupá, protože ty informace vám můžu doložit, já mám celou složku, co se týká dopravy, kde 
byl pan Šlechta expertem za město Přerov s paní Navrátilovou, kde se mluvilo o průtahu, jak 
je vyřešen.

Ing. Gala:
- Já jsem chtěl připomenout leden 2011, kdy bylo svolané zastupitelstvo na speciální bod 

Doprava. Byli přizvaní náměstkové ministra dopravy, pracovníci ŘSD. Zaznělo, že průpich je 
na dobré cestě od paní Navrátilové. Nicméně postupem doby to začalo být problematické, 
nikdo se pak k tomu nehlásil. Pak se stal ministrem pan Dobeš, byl u nás v Městském domě 
v květnu, přímo tam bylo řečeno, že s průpichem se vůbec nepočítá.

Primátor Ing. Jiří Lajtoch:
- Pan Gala to řekl nestranně. Já si pamatuji, že pan Kohout byl na té schůzce u pana ministra 

Bárty, pak jsme byli ještě na Českých drahách, kde řekl, že jestli se chceme bavit o průtahu, 
tak odjede.



49

RSDr. Nekl:
- Na vysvětlenou, tři roky jsem seděl v hospodářském výboru. Za ministra Bárty, Šmerdy, 

Dobeše ani Stanjury ve fondu dopravní infrastruktury nebyla ani koruna plánovaná na průpich 
v Přerově. Nemalujme si tady nic o stamilionech, které tady ležely. Nikdy to v rozpočtu 
nebylo. Je tam zaznamenané, že by se to mělo dělat, ale vždy nula v rozpočtu. 

p. Zácha, DiS.:
- To je přesně to, co řekl pan Nekl, jedná se o průpich, dálnici, v podstatě je úplně jedno co tady 

bude, hlavně, že to Přerovu pomůže. Jednoznačně jsem pro dálnici. My jsme dokonce nabídli 
spolupráci odboru majetku, že máme k tomu blíž a pokud nám budou přiděleny finanční 
prostředky, tak se budeme snažit o výkup na trase Řikovice – Přerov. To, pane primátore, asi 
doplníte vy, já si myslím, že to byl konec minulého roku a bylo to kvitováno, že je to dobře. 
Do dnešního dne nám nikdo neposlal ani seznam pozemků a už vůbec ne žádné peníze. 
Bohužel je smutné, že jsou věci, kdy se pojďme pobýt ve věci politické, ale co se týká dálnice, 
letiště, bysme měli táhnout za jeden provaz, a ne si ukazovat, kdo ho má delšího. 

p. Laga:
- opravím pana Nekla, ano, byly tady peníze už na průtah v roce 1990, byl u toho pan Přeslička 

a pan Procházka. Bohužel. 

Při hlasování bylo pro 25, 2 se zdrželi, 4 nehlasovali.

866/19/6/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1 bere na vědomí vyhodnocení vyjádření a požadavků uplatněných při projednání Zprávy           
o uplatňování Územního plánu města Přerova v souladu s § 55 odst. 1 z.č. 183/2006 Sb.,          
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

2 schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu města Přerova v souladu s § 55 odst. 1       
z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Diskuse:
p. Passinger:

- přečetl jsem si materiál dvakrát, tam a zpátky. S některými věcmi nemůžu souhlasit. Za prvé, 
skoro v každém bodě je bez vyjádření, nemám připomínky, žádné připomínky. To znamená, 
že to co tady máme, tak pokud mám úředníkům, kteří materiál připravovali, všechno je 
v pořádku a nejsou problémy. Našel jsem tam takové věci, že území Žebrácká, má být 
pravděpodobně Žebračka, ale nevyplývá a potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci 
územního plánu. To znamená, v tomto období my nic na základě této zprávy, žádná změna 
není. Když jsem si přečetl, že se tam mluví i o území vojenského letiště a nějaká ministryně, 
nevím, která to je, protože ministr už je tam dlouho, tak nějakým způsobem se vychází z jejich 
zprávy, tak že si myslím, že tato zpráva jako celek na mě nepůsobí moc dobře. Samozřejmě, 
bereme to na vědomí, schvalujeme zprávu, ale v podstatě si myslím, že je to trošku 
odflinknuté a ne moc dobře připravené. Čemu jsem se chtěl vyjádřit, je tady napsané, že 
v podstatě nemáme připomínky k Strhanci, který vede přes území města Přerova. Strhanec je 
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podle vodohospodářů vodní tok, který dopravuje vodu pro malé vodní elektrárny, pro teplárnu, 
Prechezu, to znamená významný vodohospodářský tok. Na druhé straně, ten samý Strhanec je 
uváděn jako přírodní tok, už v roce 1832 to byl umělý tok. Dvacet let není čištěný. Jenom 
připomínám, od Výstaviště, kde začíná malý Strhanec nám prochází Strhanec Kopaninama, 
kolem Kauflandu, pod  cestou na Velké Dlážce, pokračuje po Hrázi, podél Chemičky se vrací 
do Bečvy. Mimo jiné Na Hrázi, když se půjdete podívat, tak hladina je vyšší než okolní terén. 
Podle toho jak je zanešený Strhanec a dvacet let nečištěný, já nevím, já bych tak v klidu nebyl, 
co se týká vyjádření, že Strhanec je v pořádku. Snad jako uživatelé tohoto toku, který teď 
doplňuje pro Teplo na bazén vodu, mimo to se používá na zkrápění hřiště atd., má Strhanec 
větší význam než si připouštíme. Strhanec hrozí při větším průtoku vybřežení. Mimo to 
manipulační řád, který je schválen na Osecký jez je schválen do roku 2015 a pokud jsem si ten 
řád, který schvalovalo zastupitelstvo obce Lipník přečetl, tak si myslím, že nejsou průtoky, 
množství vody, co tam prochází v souladu s tím, jak vypadá stav koryta. Bereme na vědomí, 
na nevědomí nelze vzít. Na mě to nepůsobí dobrým dojmem, že zpráva je poctivě připravena.

Ing. Gala:
- Nevím, jestli čištění Strhance spadá do územně plánovací dokumentace. Zpráva se skládá ze 

dvou částí. Jednak z připomínek a pak ta vlastní zpráva. Akceptoval bych článek na stránce 4, 
je tam výčet k 30. dubnu 2013. Potom strana 19, kde je napsáno, kolik bylo využito těch 
ploch, které nabízí územní plán. 

Ing. Škubalová:
- Já se obávám, že pan Passinger si přečetl vyjádření některého z dotčených orgánů, popřípadě 

správce toku, kterým je Povodí Moravy. Pokud tam popisuje něco o Strhanci, určitě to nevede 
v pohledu územního plánování nás k tomu, abychom to řešili územním plánem. Územní plán 
rozhodně není nástrojem ke správě toku, k řešení vodohospodářských poměrů. Je to úkolem 
správce toku. My jako územáři ho v území musíme respektovat, respektovat podmínky, které 
ze zákona nebo vodohospodářský orgán nějakým způsobem kladl. Nic takového v tom 
stanovisku není a tím pádem jsme my na to nereagovali, že by nám z toho nějaký úkol pro 
územní plánování vyplynul. 

Při hlasování bylo pro 25, 1 se zdržel, 4 nehlasovali.

7. ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

867/19/7/2013 PŘEROV MAMMOTHS - záměr účelové dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje nepřijalo usnesení schválit záměr poskytnutí 
dotace        ve výši 25 000,- Kč subjektu PŘEROV MAMMOTHS, IČ: 01207687, se sídlem Přerov, 
Na odpoledni 156/7, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací 20. finále nejvyšší České a 
Slovenské ligy amerického fotbalu pod názvem TAG Heuer Czech Bowl XX, konaného v Přerově dne 
30. 06. 2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 2. pololetí 2013
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Diskuse:
p. Passinger:

- Říkám totéž co paní Grambličková. Schvalujeme jedny peníze, za druhými. Čím dál víc tady 
strkáme peněz a ty peníze patří do grantů. Nezlobte se na mě, ale my dáváme peníze někomu, 
kdo ani nijakým způsobem nebude prezentovat Přerov, to jsou vyhozené peníze. Každý z nich 
by měl zastupovat město Přerov v plném rozsahu. Kolik dalších lidí se přihlásí na základě 
toho, že bude po nás chtít peníze? Kde ty peníze vezmeme?

Ing. Machát:
- Materiál byl projednán finančním výborem a ten se neusnesl.

Při hlasování bylo pro 12, 7 proti, 11 se zdrželo, 1 nehlasoval.

868/19/7/2013 ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV, IČ: 
70959013, se sídlem Přerov, Trávník 28, na náklady spojené s účastí jezdců klubu Adama a 
Pavla Procházkových na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa 2013 v biketrialu, konaná v 
období od 14. do 28. července 2013 ve Španělsku a České republice.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 580,8 - 15,0 2 565,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 26,0 + 15,0 41,0

Diskuse:
Ing. Machát:

- Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit materiál.

Při hlasování bylo pro 24, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali.
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869/19/7/2013 DECARO RMG s.r.o. - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem 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: 31.10.2013

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 460,8 * - 50,0 2 410,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 41,0 * + 50,0 91,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Diskuse:
Ing. Machát:

- Finanční výbor se nad tímto materiálem neusnesl, nicméně můj osobní názor je to, že školní     
a sportovní aktivity dětí školou povinných by se měly podporovat a je to smysluplný projekt. 
Já ho podpořím. 

Při hlasování bylo pro 25, 1 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval.

870/19/7/2013 DECARO RMG s.r.o. - účelová dotace pro A. Krejčíře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem DECARO RMG s.r.o., IČ: 61943762, se sídlem 
Hostivice, Husovo náměstí 1702, na úhradu části nákladů spojených s účastí žáka Základní 
školy Přerov, Za mlýnem 1, Adama Krejčíře, na Republikovém finále Odznaku Všestrannosti 
Olympijských Vítězů, konaném ve dnech 6. a 7. září 2013 v Praze na Strahově.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013

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

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 410,8 * - 3,0 2 407,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 91,0 * + 3,0 94,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Diskuse:
Ing. Šlechta:

- Chci se zeptat zda-li všechny rodiče, jejichž děti se budou účastnit republikového finále 
v jakémkoliv sportu, budou žádat o úhradu nákladů. Moje dcera byla také na republikovém 
mistrovství a o náhrady jsme nežádali. Ani mě to nenapadlo.

Mgr. Hluzín:
- Nevím jak na to reagovat. Když jste nepožádali, nemohli jsme to v orgánech města probírat.

Ing. Machát:
- Vzhledem k tomu, že se jedná o reprezentování města žákem, tak v tom nevidím až tak velký 

problém. Finanční výbor podpořil materiál a doporučil schválit zastupitelstvu.

Při hlasování bylo pro 24, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali.

871/19/7/2013 Jakub Vrábel - účelová dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a panem Jakubem Vrábelem, na úhradu části nákladů 
spojených s účastí výše jmenovaného na Mistrovství světa v kulturistice v Marakeši v Maroku, 
konaného počátkem listopadu roku 2013.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 407,8 * - 10,0 2 397,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 94,0 * + 10,0 104,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu
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Diskuse:
Ing. Machát:

- Tento materiál byl hodně diskutován finančním výborem, nicméně nakonec to dopadlo tak,    
že jsme se jednohlasně shodli a doporučuje materiál schválit. Jedná se o schválení dotace 
10.000 Kč, přesto, že požadavek byl větší.

p.Mlčák:
- Jednal jsem s panem primátorem v té věci. Kulturista z Přerova žádal 70.000 Kč, jako jediný 

kulturista z ČR se na toto klání dostal. Já bych si dovolil navrhnout schválení poskytnutí 
dotace ve výši alespoň 35.000 Kč, to je polovina nákladů, kterou požadoval. Znám trošku to 
zázemí. Nechci hovořit o tom, že kulturistika se moc nenosí v těch dotovaných sportech. Je to 
člověk ze sociálně slabší rodiny. Možná se tam takový typ sportovců rodí. 

- Dávám protinávrh na 35.000 Kč

p. Zácha, DiS.:
- Je to občan města Přerova, ale všichni jsme četli důvodovou zprávu, kde je napsané, za jaký 

klub pan Vrábel cvičí. Mě by zajímalo, jestli vůbec ten klub, kde sídlí, ho sponzoruje. To je 
jasná reprezentace toho klubu a toho města. Jen pro srovnání, pokud máme dát dotaci, tak já 
budu hlasovat tak, jak je návrh na usnesení, protože pro porovnání, na mistrovství Evropy 
v autokrosu, kde přišel velký počet lidí, jsme dali 40.000 Kč. Tak si to porovnejte.

Hlasování o protinávrhu pana Mlčáka (35.000 Kč):  Při hlasování bylo pro 8, 6 proti, 14 se 
zdrželo, 3 nehlasovali.

Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 22, 8 se zdrželo, 1 nehlasoval.

8. SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

872/19/8/2013 Uzavření darovacích smluv - Hasičský záchranný sbor Olomouckého 
kraje, Oblastní charita Přerov

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a 
subjektem Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČ 70885940, se sídlem Olomouc, 
Schweitzerova 524/91, územní odbor Přerov, Šířava 25, Přerov, jako obdarovaným. 
Předmětem daru je evakuační vozík EVAC CHAIR 700.

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a 
subjektem Oblastní charita Přerov, IČ 45180270, se sídlem Přerov, 9. května 1925/82, jako 
obdarovaným. Předmětem daru je keramická pec TE 150MCC.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.
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873/19/8/2013 Mimořádná účelová dotace - o. s. Anděl

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí mimořádné účelové dotace          
ve výši 5 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem dotace a subjektem "Anděl", IČ 66934702, se sídlem Kelč - penzion 290, 756 43 
Kelč,  na charitativní akci s názvem ParaAkademie 2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2013

Diskuse:
Ing. Machát:

- Doporučujeme zastupitelstvu za finanční výbor schválit materiál, tak jak byl předložen.

Mgr. Grambličková:
- Já tomu nerozumím, proč to řešíme. Vidím oslovení, vážený pane senátore, na žádosti.

Primátor Ing.  Jiří Lajtoch:
- Oslovení je pane primátore, přišlo to na adresu městskou.

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

874/19/8/2013 Záměr statutárního města Přerova - poskytnutí mimořádné účelové 
dotace - Sdružení Most k životu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA   I.:
schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč subjektu Sdružení Most k životu, IČ 67338763, 
se sídlem Přerov, Bohuslava Němce 4, na poskytování sociální služby Sociálně terapeutická dílna a 
podporování zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech.

VARIANTA   II.:
neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč subjektu Sdružení Most k životu, IČ 
67338763, se sídlem Přerov, Bohuslava Němce 4, na poskytování sociální služby Sociálně 
terapeutická dílna a podporování zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných 
pracovních místech.

Formulace usnesení na základě výsledku hlasování:
nepřijalo usnesení ve věci záměru poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč subjektu Sdružení Most     
k životu, IČ 67338763, se sídlem Přerov, Bohuslava Němce 4, na poskytování sociální služby Sociálně 
terapeutická dílna a podporování zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných 
pracovních místech.

Diskuse:
Mgr. Hluzín:

- Doporučuji variantu I. usnesení.
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p. Laga:
- dávám protinávrh: doporučuji variantu II. usnesení.
- Když si přečteme zprávu Olomouckého kraje, tak před týdnem byla schválena značná dotace 

pro tuto společnost. 

Ing. Machát:
- Tento materiál finanční výbor projednal a neusnesl se k variantě I. ani variantě II. usnesení.

Mgr. Plšková, občanské sdružení Most k životu:
- Naše občanské sdružení, které vzniklo v roce 1998, usiluje o to, abychom zdravotně postižené 

dostali do života normální společnosti. Začali jsme v roce 1999 tím, že jsme zřídili chráněnou 
dílnu. Po celou dobu až do března letošního roku jsme v ní zaměstnávali 12 zdravotně 
postižených, 2 asistentky, ale vzhledem k tomu, jak se ztížila situace pro chráněné dílny tím, 
jak se změnil zákon, kdy byly dílny zrušeny a můžeme pouze zřídit chráněná pracovní místa. 
Úřad práce přestal přispívat dvěma příspěvky, tak jako dřív. Dostáváme jenom 75% na mzdy 
zdravotně postižených a tím je složité mentálně postižené zaměstnávat. Víte dobře, že některé 
chráněné dílny hned na počátku roku 2012 hned po změně zákona byly zrušeny. My neustále 
bojujeme a snažíme se o to, aby tato dílna byla zachována. Další službu, kterou poskytujeme 
podle zákona o sociálních službách je služba sociální rehabilitace a služba sociálně-
terapeutické dílny, která je určena pro osoby, které jsou neumístitelné na otevřeném trhu práce 
ani v chráněné dílně. Jsou to osoby, které připravujeme na to, aby mohli vůbec ve společnosti 
nás ostatních žít. Pracujeme s nimi denně a snažíme se, aby získali zkušenosti, které potřebují. 
Od roku 2009 se nám dařilo získat prostředky z Evropského sociálního fondu, a proto jsme 
nežádali o navýšení město a nežádali jsme ani o další příspěvky. Pouze to, co jsme dostali 
v rámci přímé dotace, bylo vždycky kolem stotisíc korun. Je to částka na všechny čtyři služby, 
které poskytujeme. Dále poskytujeme službu sociální rehabilitace formou podporovaného 
zaměstnávání, kde pracujeme s osobami zdravotně postiženými, dlouhodobě nezaměstnanými 
nebo nikdy nezaměstnanými. Těmto lidem dáváme možnost, aby se seznámili s tím, jak 
postupovat při hledání zaměstnání. Pracujeme s nimi jak individuálně tak kolektivně. Také na 
tuto službu se nám podařilo získat i teď další projekt z Evropského sociálního fondu, to je už 
pátý, který nám umožňuje do konce roku 2014 tuto službu provozovat. Obě tyto služby jsou 
služby sociální prevence podle zákona. Ti, kteří k nám docházejí, mají tyto služby zcela 
zdarma. Někteří z vás vědí, že naše práce není marná. Že ti lidé doznají velkého úspěchu 
v normálním životě, a proto bych vás chtěla znovu žádat, abyste k tomuto přihlédli, protože 
pracujeme pro občany města, neděláme to proto, že by se nám to chtělo dělat a neustále se 
snažíme, abychom získali finanční prostředky a mohli se o lidi dále starat. 

Ing. Pospíšilová:
- Chci se zeptat, kolik zaměstnáváte lidí, kteří se starají o ty klienty.

Mgr. Plšková, občanské sdružení Most k životu:
- Zaměstnáváme v sociálně-terapeutické dílně jednoho zaměstnance na plný úvazek, jednu 

zaměstnankyni na 0,45 to jsem já a další zaměstnankyni na 0,35 úvazku. V sociální 
rehabilitaci je to jedna zaměstnankyně, v chráněné dílně je to jedna asistentka a já na úvazek 
0,1.

Ing. Pospíšilová:
- My máme podklady, kde předpokládaný rozpočet provozních nákladů celého Mostu k životu, 

kde mzdy a platy jsou 3,1 mil. Kč. Proto se na to ptám.

Mgr. Plšková, občanské sdružení Most k životu:
- Jako zaměstnanci jsou i ti lidé, kteří jsou zaměstnaní v bývalé chráněné dílně. To jsou 

zaměstnanci a my je musíme do toho objemu mezd počítat. Klienti jsou v sociálně-
terapeutické dílně a v sociální rehabilitaci. To jsou klienti. 
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- Celkový počet zaměstnanců nemám spočítaný, někteří pracují na zkrácený úvazek. Jde asi        
o patnáct zaměstnanců.

Ing. Machát:
- Jestli tomu dobře rozumím, za zaměstnance jsou bráni i klienti. 

p. Hlavinka:
- Chci se zastavit u důvodové zprávy, u stanoviska odboru ekonomiky a u stanoviska odboru 

sociálních věcí a školství. Předpokládám, že ví, o čem mluví naši úředníci. Odbor ekonomiky 
dává stanovisko doporučit variantu II. usnesení. To bych chápal. Finanční si chrání své zdroje. 
Odbor sociálních věcí a školství hovoří, že nedoporučuje podpořit dotaci na uvedenou službu. 
To mě překvapuje. Z odborů máme většinou stanovisko podpořit a schvalovat dotace. Možná 
by stálo za to zopakovat informaci, zda Most k životu je zapojen ne do grantového programu, 
ale do přímých podpor. Děkuji.

Mgr. Pospíšilová:
- Je to vyjádření odboru za mé nepřítomnosti. Mí kolegové se dívali na zdroje Mostu k životu, 

byla tam ta dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. Z tohoto důvodu dali nedoporučující 
stanovisko, nicméně ze sociálního pohledu já vidím činnost Mostu k životu jako velmi 
přínosnou, tak bych se přikláněla k schválení záměru poskytnutí dotace. 

Mgr. Plšková, občanské sdružení Most k životu:
- My jsme žádali magistrát o dotaci na sociálně-terapeutickou dílnu. Protože v předcházejících 

čtyřech letech jsme získali dotace z Evropského sociálního fondu a ty nám zajišťovaly úplně 
bezproblémové financování a provoz této služby. V současné době nebyl vypsán krajem tento 
projekt, a proto jsme museli žádat Ministerstvo práce a sociálních věcí, ti nám v první etapě 
poskytly částku 542 tis. Kč, což činilo 34%. Na mou žádost o navýšení dotace, protože tam 
nic jiného než žádat o navýšení dotace, nám navýšili o 230 tis. Kč. My potřebujeme alespoň 
milion na tu službu. Když jsem žádala ministerstvo, mám ten dopis tady, odpověděli mi, že 
dotace ministerstva není povinna a mám žádat kraj a městské zastupitelstvo. Totéž dělám a 
neustále peníze sháníme. Myslím, že kdyby zastupitelstvo porovnalo částky, které dává svým 
příspěvkovým organizacím na sociální služby a na jednoho občana, které dává nám, tak by se 
podivilo, jak jsou částky rozdílné. Přitom, když začal vznikat zákon o sociálních službách, tak 
se hovořilo o tom, že dojde ke srovnání těchto částek a služby budou posuzovány rovnoměrně. 
Zastupitelé, kteří měli zájem a navštívili nás, viděli, co děláme, jaké dělají pokroky, tak by se 
k tomu stavěli jinak, než jak se stavíte. Opravdu vás žádám, abyste se na to dívali s nadhledem 
a viděli to, že pracujeme pro občany tohoto města.

Hlasování o protinávrhu pana Lagy (varianta II. usnesení):  Při hlasování bylo pro 12, 2 proti, 14 
se zdrželo, 1 nehlasoval.

Hlasování o variantě I. usnesení (návrh předkladatele):  Při hlasování bylo pro 17, 2 proti, 8 se 
zdrželo, 2 nehlasovali.

875/19/8/2013 ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením 
přerovského regionu - mimořádná účelová dotace

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem ALFA 
HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu, IČ 26602156, 
se sídlem nám. Svobody 1963/4, Přerov I - Město, 750 02 Přerov,  jako příjemcem dotace,    
na organizaci charitativní akce Alfaolympiáda, která se konala dne 18.7.2013 v prostorách 
náměstí Svobody v Přerově.

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet       po 
úpravě

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva 

352,0 - 10,0 342,0

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

10,0 + 10,0 20,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL

ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 26 797,1 + 10,0 26 807,1

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013

Při hlasování bylo pro 27, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

PŘESTÁVKA 17.47 – 18.00 hodin.

9. RŮZNÉ

876/19/9/2013 Jižní předpolí Tyršův mostu - I. etapa - parkoviště

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
1. Souhlasí s realizací parkoviště, stavebního objektu SO 102, v upravené variantě č. 5 na p.č. 

237 v k.ú. Přerov (omezený počet stání 14)
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2. Ukládá odboru ekonomiky zajistit finanční prostředky na realizaci návrhů, příslušné 
dokumentace a  prezentaci archeologických nálezů na p.č. 237, 238, 4954 a 4953 v k.ú. 
Přerov ve výši 2 000 tis. Kč

3. Ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje zajistit vypracování grafických návrhů a 
příslušné projektové dokumentace k realizaci prezentace archeologických nálezů na p.č. 237, 
238, 4954 a 4953  v k.ú. Přerov

VARIANTA  II.:
1. nesouhlasí s realizací parkoviště v upravené variantě č. 5 na p.č. 237 v k.ú. Přerov a ukládá 

odboru správy majetku a komunálních služeb dokončit dlažbu plochy vymezené obrubníky       
a hranicí vytýčenou archeology.

2. ukládá odboru ekonomiky zajistit finanční prostředky na realizaci návrhů, příslušné 
dokumentace a  prezentaci archeologických nálezů na p.č. 237, 238, 4954 a 4953 v k.ú. Přerov 
ve výši 2 000 tis. Kč

3. ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje zajistit vypracování grafických návrhů           
a příslušné projektové dokumentace k realizaci prezentace archeologických nálezů na p.č. 237, 
238, 4954 a 4953  v k.ú. Přerov

Diskuse:
p. Zácha, DiS.:

- Doporučuji variantu II: usnesení

p. Passinger:
- Všeobecně připouštím, že Tyršův most se uvádí, nevím, kde skončí to financování, byť by to 

bylo zámostí, předmostí a domostí, ale pořád tam strkáme nějaké peníze. To hlavní je, já budu 
podporovat variantu II., to znamená, že vůbec žádné parkoviště. Myslím si, že zrovna na tom 
místě parkoviště, které je po stránce dopravní dost nevýhodné, když se podíváte na ten plánek, 
tak v podstatě při vjezdu do zatáčky, to nevím, jestli zrovna je dobré. Myslím, že ta vhodnost 
toho parkoviště není ani ideální. Takovou památku ve městě bychom měli chránit, najdeme 
dostatek míst, i když sice těžko k parkování, ale že by jsme zrovna takovou významnou část 
zastavěli parkovištěm, pro to nebudu hlasovat.

Pí Jandová:
- Nebyla jsem členem pracovní skupiny, ale na jednání jsem docházela. Minulý týden se pan 

Zácha zdržel hlasování, při tom jestli parkoviště ano, nebo ne, tak jsme s kolegou Schenkem 
oslovili odborné orgány, aby vám napsali nějaká svá vyjádření, která jsem se snažila tady 
rozdat. Zopakuji, co máte na stole. Máte to i s jednoduchým obrázkem, kde vidíte, naprosto 
zřetelně, jak by překrylo parkoviště východní část půdorysu školy. Národní památkový ústav, 
pan ředitel, tady píše jasně, že pro ně je nemyslitelné, aby tam parkoviště bylo. Pro nás, 
s kolegou Schenkem, to jsou jasné věci. Běží řízení o zapsání památky, což je taky důležitá 
věc a samozřejmě současný pan ředitel Muzea Himmler i minulý pan ředitel Muzea Hybl, 
máte jejich vyjádření, je to tam podtrženo. Samozřejmě nechtějí, aby tahle památka byla 
tímhle parkovištěm znehodnocena. Pro mě osobně je to jasná věc, a kdyby k tomu mělo dojít, 
tak  budu opravdu zvažovat odstoupení ze zastupitelstva. Protože těchto záměrů dalších už se 
nechci tady zúčastnit. 

Mgr. Schenk:
- Rovněž požádám s ohledem na mimořádný kulturně-historický význam lokality Na Marku 

všechny zde přítomné zastupitele, aby hlasovali pro variantu II. V podstatě od začátku objevu 
jsme s kolegou Mikulíkem deklarovali, že by měly být objevené základy vzdělávacího centra 
Jednoty bratrské v lokalitě Na Marku na parcele 237 a 238 jako jeden celek co možná 
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nejšetrněji ošetřeny z hlediska památkové péče a následně vhodnou formou prezentovány 
nejen všem Přerovanům a občanům Olomouckého kraje, ale zároveň všem zájemcům o 
historii našeho města a celé ČR. V podstatě lokalita v Přerově Na Marku by se měla jednou, já 
doufám, že to bude v co nejbližší době, stát místem střetávání lidí dobré vůle. V únoru 2013 
Muzeum Komenského zaslalo zpracovanou dokumentaci Archeologický ústav Akademie věd 
Brno, s žádostí o přijetí archeologických nálezů odkrytých právě na zmíněných parcelách 237 
a 238 do seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Tuto výzvu plně kvitují právě odborné 
instituce jako je Archeologický ústav Akademie věd ČR, rovněž Ministerstvo kultury a také 
ředitel územního pracoviště Památkového ústavu v Olomouci. Ještě jednou bych vás požádal, 
abychom opravdu volili variantu II a v podstatě umožnili, aby ta památka jako jeden celek 
byla prezentována bez vybudování parkoviště. Musíme si uvědomit, že v souvislosti 
s působením J.A.Komenského, jedné z nejvýznamnějších postav našich dějin a zároveň 
jednoho z největších učenců Evropy 17. Století, lze považovat tento nález sboru a domu 
Jednoty bratrské u nás v Přerově, na levém břehu řeky Bečvy v lokalitě Na Marku za objev 
evropského významu. 

Ing. Arch. Petroš:
- Rovněž jsem nebyl členem pracovní skupiny. Mám na to svůj názor. V podstatě tu bylo 

řečeno, že na stavbu bylo vydáno stavební povolení, v současné době probíhá změna stavby 
před dokončením. Samozřejmě v rámci této změny stavby před dokončením by mělo být 
vydáno nové závazné stanovisko. Vzhledem k tomu, že již funguje žádost o zapsání 
archeologických nálezů za kulturní památku, nelze předpokládat, že by bylo vydáno nové, 
kladné, závazné stanovisko. Pokud nebude vydáno nové, kladné, závazné stanovisko tak tato 
stavba nebude moci být realizovaná. Podpořím variantu II. usnesení.  

MUDr. Chromec:
- Také se musím přidat k těm, co nechtějí, aby tam cokoliv stálo. Nepochybně to kulturní 

památka prvořadého významu je. Domnívám se, že bychom neměli rozšiřovat barbarizaci 
společnosti, která tady každoročně narůstá.  

Mgr. Rašťák:
- Město Přerov do celé té realizace investovalo nemalé finanční prostředky, v podstatě jsme

před dokončením, jak tady bylo řečeno. Další finanční prostředky chceme vložit do toho, 
abychom ten prostor nějakým způsobem upravili. Je tady spousta významných institucí, které 
nám to velmi výrazně doporučují, podporují tu myšlenku, včetně Ministerstva kultury, 
Národního památkového ústavu. Byly by to všechno velmi silné podpůrné argumenty pro to, 
abychom zažádali Ministerstvo kultury, aby ty finanční prostředky jednak vložené do, dá se 
říci zmařené investice a jednak do úpravy prostoru nám městu, do značné míry byly 
nahrazeny. Všichni víme, že těch finančních prostředků nemáme moc, jiná ministerstva s námi 
točí všelijak, a tady jestli je to tak významná památka, někdo říká evropského, nebo světového 
významu, tak potom není pro Ministerstvo kultury žádný problém tohleto udělat. Na nás 
zůstane to, že Na Marku se v tuto chvíli parkovat nesmí, přesto, že se tam lidé nějakou dobu 
snažili parkovat. Kde tedy budeme v centru města parkovat? Skoro bych uvažoval o tom vrátit 
se k původní myšlence postavit to parkoviště na tom původním místě. 

p. Hlavinka:
- Budu první, kdo se postaví za variantu I.usnesení a řeknu proč. Nejsem kulturní barbar, 

uvědomuji si, že jde o místa, kde chodil Jan Blahoslav a J.A.Komenský. Podle mého názoru to 
není žádný epochální objev. Možná, říkáte, objev evropského významu. Vždyť všichni věděli, 
že tento kostel v těchto místech stál, že tam stávala Bratrská škola. Jedna věc je to místo 
ošetřit tak, aby připomínalo tyto osobnosti, druhá věc je pragmatická. Všichni víme, že tam 
byla parkovací místa, ta zmizela a dneska mají lidé, kteří jednou do centra opravdu velké 
problémy s parkováním. Snažíme se to centrum města nějakým způsobem vyčistit, tak aby 
auta neparkovala tam, kde nemají. Myslím, že to řešení, které je nastíněné ve variantě 
I.usnesení vůbec nikomu nemůže vadit. Jestli skutečně bude přikryta ta část základů, kde ta 
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bratrská škola stávala, tak si myslím, že pro většinu občanů důstojné zbudování nějaké 
připomínky v místech, kostela sv. Marka, připomínám, má tisíc m2 bude dostatečně 
připomínat tyto osobnosti. Dívejme se na to taky pragmaticky. Samozřejmě, někdo může říct, 
že odstoupí ze zastupitelstva, když se ten materiál neschválí. Zvykli jsme si na všechno. Já 
jsem si také zvykl na červenou střechu na zámku a černou věžičku. Také památkáři říkají, že 
je to nezbytné, že je to tak správné. Nemyslím si, že bychom měli ve všem vidět jenom názory 
těch největších odborníků. Musíme se také dívat na zájmy veřejnosti. Já si myslím, že varianta 
I.usnesení je průchozí, a že ani neznehodnotíme tuto lokalitu. 

Mgr. Grambličková:
- Až do posledního příspěvku jsem si myslela, že tady všichni přesvědčují přesvědčené. Mě 

překvapil ten poslední příspěvek kolegy zastupitele, protože já si neumím představit, že 
chceme potřebu parkování 14 vozidel vyvážit tou hodnotou, kterou tam vytváří archeologické 
nálezy. To je už to poslední, co jsme v Přerově objevili. Už toho asi moc nebude. Možná 
narazíme na mamutí kost. Tak to prosím respektujme. Třeba začneme chodit pěšky.

Mgr. Schenk:
- Děkuji paní Grambličkové. Nejsem projektant ani dopravní specialista, ale věřím,                    

že kterýkoliv dopravní specialista by mi potvrdil, že 14 parkovacích míst, problém 
s parkováním ve městě neřeší. Je na nás a na osvícenosti zastupitelstva hledat jiné, vhodné 
místo k parkování. V průběhu řízení zařazení archeologických nálezů odkrytých v lokalitě Na 
Marku na parcele 237 a 238 v podstatě požívá archeologický nález ochranný režim, ochranný 
status. Já si dovolím citovat pana ředitele územního pracoviště Národního památkového 
ústavu  dr. Chupíka „Vzhledem k významu nálezu Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Olomouci soustavně sleduje archeologický výzkum lokality Na Marku a zejména 
pak její připravované terénní úpravy. Za nejvhodnější řešení považujeme vymístění 
jakéhokoliv parkoviště z lokality a vyhlášení architektonické soutěže na prezentaci 
archeologických památek v lokalitě. Dále upozorňuji, že archeologické nálezy na parcele 237 
a 238 již podléhají režimu zákona o státní památkové péči č. 20 z roku 1987 v platném znění § 
3 prohlašování věcí za kulturní památky odst. 1-4.“ Tudíž již nyní má celý nález ochranný 
status, je v ochranném režimu. Připomenu slova člena pracovní skupiny dr. Lapáčka, který 
zdůraznil nejen kulturně-historický význam toho místa, ale on apeloval, aby se celý genius 
locci tohoto místa zachoval  a upozorňoval také, že právě zde v 16. stol. v období renesance, 
kdy Přerov byl na vzestupu se zde konaly kongresy Jednoty bratrské. Bylo to místo střetávání 
všech členů Jednoty bratrské celé republiky. Apeluji na variantu II. usnesení a uchování 
prostor Na Marku nám i budoucím generacím. 

Bc. Zatloukal:
- Jsem zklamán jednáním pracovní skupiny, protože jsem doufal, když Technické služby 

opouštěly tuto lokalitu, tak za čas přijdeme do této lokality a parkovací automat, který máme 
uskladněn, zase osadíme. Vypadá to, že ho neosadíme a nějakou tu chvilku ve skladu bude. 
Jen mi vrtá v hlavě, proč v Olomouci, když rekonstruovali za 130 mil. Kč Dolní náměstí a 
našly se tam určitě také zajímavé artefakty, nakonec tam všechno vybudovali a normálně se 
tam parkuje. Tady k té dohodě nějak nedošlo. Pak mě trápí ještě jedna věc. Půl roku tou 
lokalitou chodím nebo jezdím na kole, je otevřená a lidi tam chodí mezi těmi vzácnými 
památkami a nikomu to nevadí. To mi asi vadí nejvíc. 

Primátor Ing. Jiří Lajtoch:
- Mně vadí ten postup archeologů, jak se to všechno táhne. Každý si tam odnáší, co chce, 

nikomu to nevadí, pokud se tam parkuje, tak tam parkují akorát ti archeologové, kteří tam 
nemají parkovat. Nicméně byl bych rád, kdyby se ta lokalita zadláždila ať tam není parkoviště, 
budiž tedy. Ale ať se to uzavře. Myslím, že jsme to mohli mít dávno hotové. Už se o tom 
diskutuje skoro rok. Pan Zácha nám vždycky sliboval, pracovní skupina se sejde, pak řekne, 
že pracovní skupina to nedořešila. Záměr vydláždění bude tady asi schválen, rád bych, aby se 
tato akce uzavřela, protože zatím to vypadá neutěšeně. Jsem zvědav, co se vymyslí dál.
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Pí Jandová:
- Archeologický průzkum je trochu dobrodružství. Doufám, že se shodneme na variantě, že tam 

parkoviště nebude. Myslím si, že možnost žádat o dotaci Ministerstvo kultury na území, které 
bude vyhlášeno kulturní památkou je docela vysoká a čím v lepším stavu to území předložíme 
a v dokonalejší verzi, tak budeme mít větší šanci ty peníze získat. Prosím, uvědomte si to.

- Ke srovnání Olomouce s Přerovem – chápu, že panu Zatloukalovi to může připadat divné, ale 
v Olomouci je tolik památek a tolik úžasných nálezů, že možná i to sehrálo roli, že tam k tomu 
přistoupili takto pragmaticky. 

- V souvislosti s novým mostem, který jak se dovídám, pořád získává nějaká ocenění, bude tam 
výstava soch Ivany Šrámkové, tak v souvislosti s tím, si celé území zaslouží dokonalou 
prezentaci. Využijme toho. Přerovu to může jedině pomoct a opravdu bych se v tomhle 
případě chovala velkoryse. 

p. Vyhlídka, občan Přerova:
- Dovolím si upozornit, že pokud se pracovalo na archeologickém výzkumu, tak se v té oblasti 

nejezdilo. Lidé si na to velice snadno zvykli. Pokud někteří z vás, rádi vozí ty své zadečky 
v autě, zkuste to někdy pěšky, na kole a uvidíte, jak se vám bude dařit.

Ing.arch. Horký:
- Budu rád, když podpoříte variantu II. usnesení. Pracovní skupina nebyla minulý týden 

usnášeníschopná, v poměru hlasu 5:1 jsme doporučovali na tuto lokalitu vyhlásit 
architektonickou soutěž tak, abychom našli ten nejlepší návrh na to, jak to zpracovat. 

p. Zácha:
- Tvrdím, že lidé si nezvykli. Mnoho občanů mě navštívilo, mnoho jich volalo s tím, zrušili jste 

parkoviště, není kde parkovat. Taky se hrdě budu hlásit k tomu, že jsem až do minulého týdne 
na každé poradě vedení podporoval jednoznačně dostavbu parkoviště. Tím, že jsme se potkali, 
pro mě klíčové bylo setkání s projektantem, který řekl, že tak jak je to naprojektované, je to na 
hraně bezpečnosti. Do toho přišlo vyjádření ředitele Muzea pana Himmlera. Pokud půjdu na ty 
narážky, jak pracovala pracovní skupina, také se ohradím. My jsme se sešli pokaždé, když 
bylo co řešit. Čekali jsme na výsledek archeologického průzkumu. Bez tohoto výsledku a 
jednoznačného doporučení jsme se neměli kam hnout. Pracovní skupina pokaždé když něco 
měla, tak se potkala. Věřte, ta jednání byla vyhrocená, paní Jandová vzpomene na minulý 
týden, kdy jsem byl poprvé neslušný k dámě a byl jsem k ní poměrně hrubý, za co se 
omlouvám. 

- Informace, že běží změna stavby před dokončením – neběží. Je po. Změna je provedena, má 
nabýt právní moci a jedná se o dostavbu 14 parkovacích míst. Žádná jiná změna neběží. Pokud
se dnes zastupitelstvo usnese, my budeme muset zkreslit další projektovou dokumentaci, jedná 
se také o dostavbu toho chodníku, který vede odnikud nikam. 

- K panu Passingerovi – že se jedná o další a další financování, taktéž to není pravdou. Tak jak 
byly finanční prostředky přiděleny na stavbu jižní předpolí 2 etapa, tak tam pořád jsou. Ta 
stavba je nevyúčtovaná, čekáme na jednoznačné rozhodnutí zastupitelstva, aby konečně došlo 
k celkové kolaudaci Tyršova mostu včetně obou předpolí a nebylo tam předčasné užívání. 

- Pokud dneska půjdeme na variantu II. a věřím, že kolegové, kteří za to tak bojují, budou mi 
pomáhat v argumentaci, ve vztahu k našim spoluobčanům tak, aby potom všichni nechodili 
pouze na radnici.

- Jak je to v Olomouci – byli tam prozíravější než my, protože do smlouvy o dílo dali, že pokud 
se nějaká památka najde, bude ošetřena, zakonzervovaná a bude dostavěno náměstí. Takovou 
věc jsme ve smlouvě neměli a Národní památkový ústav má svoje vyjádření v ruce, my 
musíme respektovat. Určitě jste četli vyjádření stavebního odboru a životního prostředí, takže 
máte jasno o tom, pokud budeme žádat o další vyjádření, jak by znělo.

- K parkování za řekou – to se strašně dobře poslouchá. Já vám klidně budu držet palce, když 
budete jednat s majiteli soukromých pozemků a dokážete nám donést nájemní smlouvu na 50 
let za korunu. Určitě najdeme na městě prostředky, jak tam proinvestovat. Já jsem s některými 
hovořil, za nájem a za peníze v Praze dům.
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- Jak jsem hlasoval v pracovní skupině – zdržel jsem se, ale na rozdíl od některých, se nezdržuji 
v zastupitelstvu. V zastupitelstvu to hlasování je daleko důležitější než v pracovní skupině. 

p. Hlavinka:
- Nedal jsem protinávrh, pouze jsem diskutoval.

Hlasování o variantě II. usnesení:  Při hlasování bylo pro 24, 1 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval.

877/19/9/2013 Obecně závazná vyhláška č. .../2013 o podmínce pro řidiče taxislužby    
k zahájení nebo nabízení přepravy na území statutárního města 
Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2013        
o podmínce pro řidiče taxislužby k zahájení nebo nabízení přepravy na území statutárního města
Přerova.

Při hlasování bylo pro 27, 2 nehlasovali.

878/19/9/2013 Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 
města Přerova a na podporu aktivit v oblasti environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova s Ing. Václavem Laudou, a to na obnovu objektu Horní 
náměstí 29, Přerov, parcela č. 247, k.ú. Přerov, spočívající ve výměně výplní 26 ks oken, 
výměně vstupních dveří, garážových vrat  a klempířských prvků (26 ks vnějších parapetních 
plechů) na uličním a dvorním průčelí stavby, ve výši 70 000,--Kč;

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

Rozpočet 
po úpravě

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 150,0 - 54,4 95,6

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 150,0 + 54,4 204,4
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3. 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:

Muzeum Komenského v Přerově, p. o., 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 Bartošova 24, 750 11 Přerov, IČ: 61985996, na aktivitu „Výukové programy a školní soutěž 
s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov“ ve výši 26 000,- Kč.

Při hlasování bylo pro 26, 1 proti, 2 nehlasovali.

879/19/9/2013 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - návrh Dohody o spolupráci při 
přípravě a realizaci stavby kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci 
projektu "Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače       
s napojením Dluhonic a Kozlovic"

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při přípravě         
a realizaci stavby kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu "Přerov - výstavba levobřežního 
a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic" mezi společností Vodovody a kanalizace 
Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Šířava 483/21, Přerov I-Město, a statutárním městem Přerovem, 
ve znění, které je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2013

Diskuse:
MUDr. Chromec:

- Z přílohy je naprosto všechno zřejmé. V Kozlovicích nemáme kanalizaci, celkový náklad       
na Kozlovice činí asi 60 mil. Kč, na Dluhonice asi 5 mil. Kč. Po městě je žádán příspěvek, 
příspěvek je to ale zvláštní, protože město za to dostane akcie, takže toto není žádná dotace. 
Jiná možnost jak tu kanalizaci realizovat není, než ji připojit na náš velký projekt asi za půl 
miliardy. Doufejme, že dobře dopadne. Když všechno dobře dopadne tak se začne v červnu 
2014. Chci říct, že to není žádný podnikatelský záměr, protože těch 60 mil. je nenávratných, ty 
by se vrátily zhruba za 150 let provozování té kanalizace. Je to příspěvek na civilizační úroveň 
našeho obyvatelstva. 

Při hlasování bylo pro 29.
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880/19/9/2013 Informace z pracovní skupiny k zajištění úkolů vyplývajících                
z usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne 
16.4.2012

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace z pracovní skupiny k zajištění 
úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne 16.4.2012       
(tj. pracovní skupiny pro přípravu místního referenda k otázce týkající se výstavby zařízení                
na energetické využívání odpadů), které jsou uvedeny v důvodové zprávě.

Při hlasování bylo pro 27, 2 nehlasovali.

881/19/9/2013 Cena města Přerova 2013

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

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

Diskuse:
Mgr. Netopilová:

- Já bych si dovolila dát protinávrh: je to zároveň návrh doplnění šesti osobností 
navržených radou města, dalšími dvěma jmény. Navrhuji udělit cenu města Přerova
panu Jiřímu Lajtochovi a panu Václavu Zatloukalovi. Důvodem je obzvlášť významný 
přínos obou jmenovaných při propagaci našeho města. Tento přínos vynikl zejména při 
odvysílání reportáže korupce z Přerova na ČT1. Přerov se stal konečně proslulým v celé zemi. 
Oceňuji také nezištné předání knowhow obou pánů ve vztahu veřejné a soukromé sféry. 
Doufám například, že pan Zatloukal začne radit občanům, jak postavit dům bez smlouvy se 
stavební firmou a dokonce levněji než je jedno lůžko v domově důchodců. 

Bc. Zatloukal:
- Děkuji za tento návrh ceny. Bohužel přišel trošku pozdě. Termín návrhů je již uzavřen. Co se 

týká jmenované reportáže, není možné věřit všemu, co vysílá ČT, i když je to veřejně-právní 
televize. Jsem přesvědčen, že svůj dům jsem řádně financoval, nejenom od jedné společnosti, 
ale několika společností, které mi to stavěly, a že jsem vše řádně doložil. To, jak to skončí, 
bude druhá věc. 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové:  Při hlasování byli 4 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 23 
nehlasovalo.

Hlasování o předloženém materiálu:  Při hlasování bylo 26 pro, 2 nehlasovali.
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10. NÁMĚTY, DOTAZY  A  PŘIPOMÍNKY

Ing. Pospíšilová:
 Mám dotaz. Jedná se mi o doporučení například amatérským hudebním skupinám, divadelním 

spolkům, kde mají možnost bezplatně zkoušet, popřípadě pořádat vystoupení, kde vybírají 
dobrovolné vstupné. Narážím například na vystoupení studentů gymnázia, kdy vystupovali ve 
Vinarech. Příští rok budou chtít uspořádat divadelní festival a budou třeba zase shánět 
prostory, ve kterých by festival mohli uspořádat. Určitě se to týká i jiných mladých, kteří by 
chtěli aktivity předvést. Zeptám se, kde by mohli? Máme Městský dům, máme Teplo Přerov, 
ale asi všude budou požadovat úhradu. Zeptám se, nevím koho, kde by mohli ty aktivity 
předvést. Chápu to jako prevenci kriminality, že se mladí budou mít čím bavit a kde.

Primátor Ing. Jiří Lajtoch:
 Takové prostory máme. Máme venkovní scénu, ale nevím, jakou kulturu studenti pořádají. Jak 

řekla paní Netopilová, gymnazisté nejdou na Horní náměstí, tam jsou jenom výstavy 
pohlednic pana Passingera. V Henčlově jsou aktivní mladí lidé, mají tam kulturní dům, 
sokolovnu. Můžu vám vytipovat několik dalších prostor. Otevřeli jsme domov důchodců, 
vystupují tam různé soubory.

p. Zácha DiS.:
 nejjednodušší je poslat zájemce na odbor majetku. Máme různé výpůjčky, víte to, schvalujeme 

to tady. Je nutné se bavit konkrétně. Od 1.1. jsme předali do správy KIS Městský dům. 
Možností na území města Přerova bude určitě několik. Ať studenti přijdou, specifikují 
požadavek, dají žádost a věřím, že jim něco najdeme. 

Mgr. Netopilová:
 Dne 21.9. má být v Přerově pochod radikálů. Já jsem před časem posílala na město několik 

dotazů k chystanému pochodu, bylo mi odpovězeno, domnívám se velice pečlivě, nicméně 
musím konstatovat, že podle mého názoru je město naprosto nečinné vůči radikálům,              
že nepostupuje tak, jak by bylo v zájmu veřejnosti. Mimo jiné jsem se ptala, jestli si město 
zjišťovalo něco o osobě svolavatele. V odpovědi jsem dostala avízo o tom, že město nekádruje 
svolavatele. Takto to tam bylo napsáno. Mě je velice líto, že nekádruje, protože kdyby se 
úředníci, politici, policie dali dohromady, tak myslím, že během těch tří dnů, které mají na to, 
aby mohli shromáždění eventuálně zakázat, tak by se o panu Matějném dověděli tolik 
zajímavých informací, že by minimálně o této možnosti přemýšleli, nebo dokonce si dodali     
i odvahy, sebevědomí a jakéhosi přesvědčení o tom, že opravdu není veřejným zájmem, aby 
tady byla omezena doprava, pohyb občanů městem, a aby tady vznikly pouliční nepokoje, 
kterých přibývá, jak si všichni všímáme v republice, a prostě, že by něco udělali. 
Mimochodem, ve Frýdku-Místku, kde se v podstatě tentýž pochod měl konat 23.11. si té 
odvahy dodali a magistrát města Frýdek-Místek, odbor vnitřních věcí pochod zakazuje. 
Zdůvodnění mají na dvě stránky. Pracovali s veřejně dostupnými zdroji. Samozřejmě, 
spolupracovali s veškerými institucemi, se kterými se spolupracovat dá. Ráda bych věděla 
nějaké informace, jak postupovalo naše město, proč došlo k názoru, že pochod ano, proč si 
nedodalo té odvahy, proč i přesto, že eventuálně následně by soud rozhodl jinak, proč to aspoň 
nezkusilo. Domnívám se a doufám, že nechceme, aby se naše město stalo městem, kde budou 
jenom ubytovny, kde se budou shromažďovat radikálové a odkud se raději všichni 
odstěhujeme někam jinam.

Primátor Ing. Jiří Lajtoch:
 Jako obvykle paní Netopilová nemáte pravdu. Já mám rád takové lidi, kteří sedí za bukem, 

možná ještě tak za počítačem, nejlépe anonymně a teď se budou dotazovat. My jsme 
samozřejmě řadu kroků učinili. Ty kroky jsme prováděli v souladu s Policií ČR. Já jsem první 
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byl proti, aby tady ta akce byla. Nicméně naši odborníci neshledali důvod, aby  byla zakázána. 
Snažili jsme se alespoň tuto akci omezit. Já jsem váš e-mail četl, tak jsem se dotazoval na 
policii. Policie nechtěla, aby se další lidé dověděli o postupu a abychom nic neprezentovali 
v médiích, protože tím více rozviřujeme situaci a děláme popularizaci dělnické straně. Učinili 
jsme veškeré kroky, aby ten pochod tady nebyl. V roce 2009 jsem intenzivně žádal, aby akce 
byla zakázána. Měli jsme v té době rozestavěné autobusové nádraží a myslel jsem si, že je to 
důvod zákazu akce. Nebyl to důvod, akce proběhla. Nakonec tam házeli radikálové 
dlažebními kostkami. My jsme se sešli, pracovní tým pracuje. Nenašli jsme důvod pochod 
zakázat. 

Ing. Kočicová:
 Ten e-mail, který vám byl posílán, byl částečně mojí odpovědí. Určitě jste z toho pochopila,  

že v době, kdy my jsme to oznámení obdrželi, tak  se ještě nekonala ta shromáždění 
v Budějovicích, ve Vítkově v Duchcově. V tu dobu nebyla ani osoba pana Matějného známá. 
My víme, že tyhle subjekty  pořádají ta shromáždění pod fyzickými osobami a opravdu nejde 
zjišťovat, o jakou osobu se jedná a z tohoto důvodu to shromáždění zakázat. Posuzoval se 
obsah shromáždění, k čemu směřuje, jestli to není porušování nějakých práv. Tak jak je 
uvedeno, je to shromáždění z porušování kriminality a zákonů České republiky, avizováno je 
sto osob. Doba tam byla velmi dlouhá, mělo být od 14.00 hodin do 20.00 hodin. My jsme se 
svolavatelem komunikovali, zkrátila se ta doba od 15.00 hodin do 18.00 hodin, s tím, že 
v podstatě v těch třech dnech od 10.7. jsme vlastně nic jiného s tím nedělali. Ta zakázaná 
shromáždění jsou až ze srpna, po těch událostech, které byly v Českých Budějovicích a jsou 
potom i tak zdůvodněná. My jsme s tímto svolavatelem žádný problém neměli ani s touto 
osobou jako takovou. 

p. Mlčák:
 Vrátím se ke koncepcím města Přerova. Možná jsme si posledně nerozuměli. Opravdu, i v tom 

návrhu na usnesení jsem dával v potaz ty priority, respektive využití stávajícího movitého 
majetku města Přerova. Pokud můj návrh na usnesení neprojde, stejně jako minule, kdy 16 
zastupitelů návrh podpořilo, potřebuji sám pro sebe písemnou odpověď. Týká se to skutečně 
těch věcí, které máme v Přerově, ať je to naše slavné, neslavné náměstí TGM, respektive 
budova Okresní vojenské správy, ať je to ten slavný Chemoprojekt, ať je to budova               
na Čechové ulici, ať je to třeba Chemik. To jsou ty věci, které jsem měl v podstatě na mysli. 
Dnes to trochu více rozšiřuji. Za chvíli bude končit volební období, možná někdo řekne, už 
s tím nic nedělejme, protože za rok přijde nová garnitura a vymyslí něco jiného. 

- Dávám návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě 
města Přerova zabývat se koncepcí rozvoje města ve všech oblastech se zaměřením         
na nutné, respektive potřebné priority a využití stávajícího fondu majetku města.

- Pokud usnesení nebude přijato, jak jsem říkal už před tím, písemná odpověď pro mě.

Hlasování o návrhu pana Mlčáka: Při hlasování bylo pro 7, 10 se zdrželo, 11 nehlasovalo.

882/19/10/2013 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Ladislava Mlčáka

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit Radě města Přerova zabývat se 
koncepcí rozvoje města ve všech oblastech se zaměřením na nutné, respektive potřebné priority            
a využití stávajícího fondu majetku města.
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Mgr. Grambličková:
 Máme v Přerově dvě naučně stezky. Z toho jedna se jmenuje Naučná stezka přerovským 

luhem. Navrhuji ji buď zavřít, nebo ji nazvat Naučnou stezkou přerovským odpadištěm. Já 
nevím, kdo to má teď ve správě. Měly to dřív Služby města Přerova. Nevím, kde to skončilo. 
Tam celé léto, celé prázdniny nikdo neuklidil odpad, který se tam neustále hromadí. Před 
třemi dny, když jsem týden chodila kolem mrtvého zajíce, tak jsem ho odsunula stranou, 
přikryla větvemi. Je tam pořád. Pohřbívat ho fakt nebudu. Skutečně bych si přála, aby to 
někdo vyřešil. Je to ta část hned pod loděnicí. Přejdete na druhou stranu k lávce u tenisu, kde 
jsou květinové kontejnery, celé léto sloužily jako odpadkové koše. Já nevím, na co tam jsou. 
Daly se tam proto, aby tam cyklisté nejezdili na kolech. Je to hnusné, je to opravdu jediný 
kousek přírody, který v Přerově máme, chodí tam lidé, psi, děti, je to nechutné, kolem čeho 
musíme celé léto chodit. Nemohli by ti strážníci, když toto vidí, nemohli by zvednout telefon    
a zavolat, prosím, běžte to uklidit. Zajímá mě odpověď, komu to patří ve správě. Kdysi tam 
chodil pan Pavlištík a bylo to perfektně uklizeno. To už je všechno pryč. 

Primátor Ing. Jiří Lajtoch:
 Já vám odpovím. Mohla jste si to zjistit. Patří to Technickým službám, máme tu jejich 

jednatele. S květináči je to taktéž. Také jsem si říkal, jestli v nich byly květiny nebo nebyly. 

Mgr. Grambličková:
- Dotaz byl odpovězen. Je to podnět, který doufám, že bude vyřešen a zajíce už tam příští týden 

nenajdu. 
 My jsme všichni zastupitele dostali asi před měsícem žádost občana z Kozlovic, který se 

nějakým způsobem vyjadřoval k hluku, který v Kozlovicích pochází zřejmě z hřiště, kde 
bývají časté diskotéky a podobně. Já jsem na to reagovala tím, že jsem napsala také vedení 
města, jestli by nebylo možné tuto záležitost řešit komplexně. Protože v Přerově opravdu 
hluku přibývá ze všech stran. Přijde pátek, sobota, k nám se to nese z Výstaviště, z Laguny        
a pokud je svatba v Michalově, tak ještě z Michalova. Tam se to opravdu tříští. Je to 
neúměrné, je to téměř nemožné. Teď jsem mluvila s kolegyní, ta má problémy, tam kde bydlí 
rovněž, je tam nějaký bar. Nevím, jestli to jde řešit komplexně, nějakou vyhláškou, ale prosím, 
zkuste se tím alespoň zabývat. Teď zase jezdilo po Přerově auto, které upozorňovalo na 
dožínky nebo něco, teď se lidé zastavovali, říkali, proboha, mu není rozumět, kravál tady dělá 
a jako by toho hluku v Přerově nebylo dost. Není to jenom názor několika starších osob.
Chtělo by to dát nějaká pravidla, nějak to řešit. Vím, že tam nebudeme posílat hygienu, měřit 
to, to je zbytečné. Zkusme to řešit vyhláškou a zvážit, jestli nejde zařídit aspoň v neděli ten 
klid. Aby nejezdily v neděli sekačky, to je problém především Penčic a chatových oblastí. 

p. Zácha, DiS.:
 Technické služby mají stezku ve správě. Pokud je tam takový nepořádek, tak pokud služby 

vyfakturovaly, tak jim nebude uhrazeno. Já vám nezaručím, jestli pohřbí zajíce, ale určitě tu 
stezku uklidí a dají do pořádku. 

 Květináče na mostě – v sobotu jsem si projel Michalov a samozřejmě po páteční noci tam 
prošla spousta hrdinů a těch košů tam bylo vyvrácených mraky. Ono se to dobře poslouchá, 
udělejme vyhlášku. Víte, kolik máme vyhlášek. Je to vyhláška zákaz pití alkoholu na 
veřejných prostranstvích, stejně to do sebe lijí a to samé ti zoufalci u Tesca, když tam přijede 
městská policie a když je vykáží z nádraží a borci jsou za půl hodiny zpátky. Nechám si 
poradit, když někdo přijdete s převratnou myšlenkou. Veřejnou vyhláškou popíšeme papír,
není to problém. Musí se to dodržovat. Kozlovice - jednání s panem doktorem Židlíkem –
svolal jsem to jednání, byl tam ještě jeden stěžovatel, byla tam předsedkyně osadního výboru, 
úředníci, zástupci fotbalového klubu. Máme to rozpracované, jsou dány podněty, tam kde mají 
být, hygiena, stavební úřad, snad i celní úřad, živnostenský úřad. Kontroly tam probíhají. 
Informace pro vás – ta směna není dokončena, pan Židlík přišel s nějakým návrhem. Když 
jsem se díval do zápisů, když tam přijede městská policie nebo státní policie, tak dojde 
k nějakému krátkodobému opatření, pak to pokračuje dál. Když pozveme hygienu, ten zákon 
je tak nastaven, že hygiena se musí nahlásit dopředu, tak to mi ukažte, když přijede hygiena, 
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který člověk tam bude mít diskotéku do půl páté do rána. Souhlasím s tím, že na některých 
předzahrádkách a kulturních zařízeních ten hluk je do pozdních ranních hodin. Noční klid je 
po 22.00 hod. O víkendu po půl noci. Slušný pořadatel to dodržuje, hulvát nedodržuje. Rád si 
nechám poradit, když mě skutečně navedete, jak to zavést a pak aby to mělo ten dopad. 
Vnitřních předpisů můžeme mít mraky. 

Mgr. Netopilová:
 Vrátím se k tomu pochodu. Musím se ohradit, proti tomu, co říkal pan primátor. Já když něco 

píšu, tak neanonymně. Mluvil jste o anonymním psaní. V souvislosti se mnou, nikoliv. Já se 
podepisuju. Nabídla jsem magistrátu spolupráci, byla jsem odmítnuta, jsou tam utajované 
skutečnosti. Jestli se nemýlím, tak oznámení o pochodu bylo magistrátu doručeno 10.7. Ve 
stejný den bylo doručeno oznámení o pochodu i ve Frýdku-Místku. Byly tam úplně stejné 
podmínky, stejné okolnosti. 

RNDr. Krestýn, Ph.D.
 Budu reagovat na paní Netopilovou. Nemyslím si, že pochod radikálů, jak říká, je ideálním 

řešením problémů, které v Přerově máme s nepřizpůsobivými obyvateli. Nicméně je třeba 
rozlišovat příčinu a následek. Ona volá po větší aktivitě policie a po sjednocení těchto složek. 
Já souhlasím, ale aby v první řadě zajistili bezpečnost slušných a pracovitých lidí v pasáži         
a kolem nádraží a nebyli vystavovaní celý rok nevhodnému chování ze strany některých 
spoluobčanů a potom až bych řešil tuto věc. Myslím si, že spoustu občanů Přerova více trápí 
každodenní chování těchto lidí a ne tak jednodenní demonstrace, která na tyto problémy 
upozorňuje. 

p. Laga:
 dnes jsem zjistil, že ty prostředky, které máte v záloze grantového programu, jsou 

nevyčerpatelné, tak se chci se zeptat, kolik do konce roku tam máme v té rezervě, protože 
určitě mám některé body, které bych také rád využil, abych mohl dostat dotaci. 

Primátor Ing. Jiří Lajtoch:
 Já nevím kolik je těch volných. Vy jste jich využil i zneužil několikrát. Já to zjistím a dám 

vám to písemně. Jinak je to rezerva rady. Schvaluje zastupitelstvo. Kdybyste chtěl, tak byste 
tu informaci dostal. Když požadavky jsou, tak se to hodnotí na ekonomickém odboru, jestli je 
tam ještě něco z této rezervy. 

p. Passinger:
- Nechci nikoho poučovat, ale stačí se podívat do Sbírky zákonů a zákon shromažďovací říká,     

že občan nebo občané si podají žádost o setkání příznivců, a to je všechno. Žádný orgán v této 
republice nemůže zakazovat a povolovat. To je daný zákon shromažďovací. To by potom 
v tom případě kdykoliv pan Kulíšek nebo Zácha mohli rozhodnout na radě města, že zakáží
Společně pro Přerov. Že se nemůžou nikde sejít. Bez nějakého udání důvodu. Věc jiná je, že 
tito radikálové, pokud už něco dál provádí, nebo nějakým způsobem vystupují, tak pak už lze 
takovou demonstraci nebo takové setkání rozpustit nebo zakázat. Ale právo shromažďovací 
všem občanům této republiky dává demokratické právo, že se můžou sejít. To vše. 

Ing. arch. Horký, občan Přerova:
 Stručná otázka, už je to více než rok, co je otevřen Tyršův most pro vozidla. Mě by zajímalo, 

jestli máme nějaká vyhodnocení, nějaká data, jak se otevření tohoto mostu projevilo               
na dopravě v Přerově. Nemyslím dojmy, ale tvrdá data. Počty aut, kde nám to kleslo, kde to 
stouplo. Jestli to mělo smysl, jestli nebudeme přemýšlet o tom, že to zrušíme. Máme taková 
data, můžete mi je poskytnout?

Primátor Ing. Jiří Lajtoch:
 Projednáme to s odborem rozvoje, pokud taková data máme, tak vám je poskytneme. 
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883/19/10/2013 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy        
a připomínkami vznesenými na 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 21.10.2013

Při hlasování bylo pro 24, 4 nehlasovali.

11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 9. září 2013 v 19.30 
hodin.

V Přerově dne 13. září 2013

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                              Ing. Michal Špalek
primátor města Přerova                                                                    člen Rady města Přerova

    Mgr. Helena Netopilová
                                                                                               členka Zastupitelstva města Přerova


