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Z Á P I S

z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 21. října 2013

P O Ř A D:

1. Zahájení

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 19. zasedání Zastupitelstva, informace                     
z výborů

3. Majetkoprávní záležitosti

4. Finanční záležitosti

5. Rozvojové záležitosti

6. Veřejné zakázky

7. Školské záležitosti

8. Sociální záležitosti

9. Různé

10. Náměty, dotazy a připomínky

11. Závěr zasedání
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Přítomni:

A. Předsedající:

Ing. Jiří Lajtoch - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni: - Mgr. Josef Kulíšek
- Ing. Ivan Machát

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

20. zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil ve 13.00 hodin primátor Ing. Jiří Lajtoch                     
za přítomnosti 30 členů Zastupitelstva města ve velkém sále klubu Teplo, Horní náměstí 9 v Přerově. 

Omluveni jsou:  Mgr. Josef Kulíšek  a Ing. Ivan Machát

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

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

Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města byly navrženy:  
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková a paní Ludmila Tomaníková

Hlasování o ověřovatelích: 30 pro, 3 nepřítomni 

Písemné pozvání na dnešní 20. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 
bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 29. září 2013, 
pod evidenčním číslem 561/2013. Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením   
§ 91 a § 93 zákona o obcích.

Má, prosím, někdo pozměňující nebo doplňující návrh k programu dnešního 20. zasedání 
Zastupitelstva města? 
Pokud tomu tak není, dovoluji si předřadit materiál pod pořadovým číslem 9.2 - Obecně závazná 
vyhláška č. …/2013, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém 
území města pod Finanční záležitosti, a to pod pořadové číslo 4.2.1.

Dále si dovoluji přeložit materiál 6.1- Přistoupení města Přerova k Asociaci měst pro cyklisty do 
bodu Rozvojové záležitosti, tedy pod pořadové číslo 5.1.

Hlasování o předloženém programu: 30 pro, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen
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884/20/1/2013 Zahájení, schválení programu 20. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program  20. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 21. října 2013,

2. schvaluje Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou a paní Ludmilu Tomaníkovou za ověřovatelky 
20. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

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

 panu MVDr. Jiřímu Skyvovi (70 let – 28.10.1943)

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

Mgr. Netopilová
- ráda bych se vrátila k problému ozdravných pobytů pro děti ze základních škol – my jsme se 

dozvěděli ze zápisů z jedné z rad města, že ozdravné pobyty byly zrušeny a samozřejmě 
z medií jsme se dozvěděli, že město bylo nuceno rodičům oznámit, že přes veškeré úsilí se 
nepodařilo naplnit podmínky Státního fondu pro přidělení dotace, a to zejména zajistit 4 
hodiny environmentální výuky denně, na můj osobní dotaz, mi úředníci města ještě také řekli, 
že se podmínky dozvědělo město dosti pozdě a že opravdu nebylo v silách zajistit tyto věci

- já si myslím, ale že těch informací od města, jak nám, tak hlavně rodičům, učitelům, veřejnosti 
bylo velice málo, řekla bych, že ty informace byly nedostatečné, možná, že dokonce zavádějící 
a já jsem si napsala na Státní fond životního prostředí, vedoucí oddělení národních programů 
p. Michalové a ta mi sdělila na můj dotaz ohledně podmínek k ozdravným pobytům 
následující: podmínky programu byly zveřejněny společně s vyhlášenou výzvou k předkládání 
žádostí již v květnu 2012, projekt města Přerova byl schválen v lednu 2013, podmínkou 
programu je zajištění environmentální výuky kvalifikovanými lektory, pedagogy –
kvalifikovaný lektor nebo pedagog je pro účely tohoto programu buď osoba s příslušným 
vysokoškolským vzděláním v daném oboru, včetně přírodovědného vzdělání nebo osoba 
disponující certifikátem o absolvování kurzu, semináře apod.se zaměřením na EVVO, dle 
našich informací je počet takovýchto lektorů dostatečný, ze strany ostatních příjemců dotace 
jsme dosud nezaznamenali problémy se zajištěním environmentální výuky

- dívala jsem se na některé školy a skutečně tam ozdravné pobyty už proběhly, ona totiž ta první 
výzva byla už v roce 2010, teď běží třetí výzva a mě by zajímalo následující – chtěla bych 
tedy vědět konkrétně a určitě to zajímá občany města, jak konkrétně město postupovalo, že to 
dopadlo, jak to dopadlo a konkrétně kdo tedy se staral nebo nestaral, koho město oslovilo a za 
druhé, běží třetí výzva – takže by mě zajímalo, jestli město Přerov nějak reaguje, protože jak 
mi psala p.Michalová, Státní fond životního prostředí je připraven a ochoten hledat 
s představiteli města Přerova vhodné řešení při dodržení podmínky environmentální výuky, 
aby přerovské školy, které mají zájem, mohly své žáky na ozdravné pobyty vyslat
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Mgr. Hluzín
- když p. náměstek Kulíšek přišel s nápadem, že bychom se mohli přihlásit na ozdravné pobyty, 

byl to naprosto fantastický nápad, nám se to všem strašně líbilo a hlavně jsme měli vlastně 
první příležitost s pomocí dotace odvézt naše děti do čistého prostředí, proto jsme tenkrát, aniž 
bychom úplně na začátku přesně věděli o co jde, přihlásili zhruba 1500 našich dětí na 
ozdravné pobyty

- ty podmínky, které byly známy na začátku byly následující – musí být provedeno výběrové 
řízení na dodavatele ubytování, stravy a lékařské služby, která musí být zajištěna v místě

- z celkové částky předpokládané zhruba ve výši 8 mil. Kč, šlo o 4,5mil. Kč zhruba, nechytejte 
mne, prosím, za slovo, přesnou částku z hlavy nevím

- další záležitost, která byla povinná se muselo vysoutěžit, byli lektoři environmentální 
výchovy, jak tady správně řekla paní zastupitelka, byli to ti, kteří mají certifikát EVVO, 
případně učitelé druhého stupně základních škol, připomínám, že my jsme tam posílali první 
stupeň základních škol

- další věc, která se musela vysoutěžit, byly samozřejmě didaktické pomůcky sloužící právě pro 
environmentální výchovu a čtvrtá věc byla doprava na místo samé

- my jsme začali soutěžit pochopitelně podle toho, co bude trvat nejdéle, podle zákona o 
veřejných zakázkách, co je největší porcí z těch peněz, co je potřeba vysoutěžit a to bylo 
ubytování, přihlásilo se nám celkem na naši výzvu 5 firem, které byly ochotny naše děti 
ubytovat, ve finále zůstali v soutěži 2 a byla vybrána nabídka s nejnižší cenou, poté se začalo 
soutěžit právě environmentální výchova, my jsme byli dlouhou dobu upozorňováni, přesně 
tak, jak to tady říkala paní zastupitelka, že těch lidí, kteří to můžou dělat je spousta, jenže 
potom jsme začali narážet na jiný problém a to je to, že není pravda, že je jich celá spousta, ten 
náš program byl v podstatě udělaný na půl roku a žádná z těch firem nebyla ochotna nám tam 
půl roku posílat své lektory

- samozřejmě druhým variantním řešením, že tam pošleme učitele druhého stupně, tuto 
variantu, po poradě s řediteli, kteří byli samozřejmě informováni o tom, jak to probíhá, tu jsme 
museli zavrhnout, protože ve finále bychom se dostali do stejné situace jako ty agentury, měli 
bychom na všech školách příliš dlouhé suplování

- pro vaši informaci – na těch pobytech, nemělo to být jak si myslí veřejnost 11-ti denní výlet, 
ale bylo to tak, že tam bude probíhat běžná respektive zkrácená výuka, která je nutná na první 
stupeň a s tím, že poté bude probíhat každý den 4 hodiny environmentální výchovy pro ty děti, 
což jsme narazili i na problém legislativní z oblasti školství – zda tyto děti nebudou v podstatě 
přetěžovány

- dostali jsme se do situace celkem bezvýchodné, protože tu dopravu a didaktické pomůcky 
nepovažuji za relevantní a zdálo se, že skutečně nejsme schopni absolutně splnit tu jednu 
podmínku fondu životního prostředí, a proto jsme naši účast na tomto projektu zrušili

- chci říct jednu věc – já si myslím, že se tím podařilo zabránit škodám, protože určitě by s tím 
byly velké potíže, s tím plněním této podmínky, další věc je, že jsme neměli přihlášených 
1500 dětí, přihlásilo se pouze 1300 dětí, což už bylo pod limitní hranici, co nám fond 
požadoval 10% maximálně a navíc jsme si nebyli zcela jisti, zda má fond vydiskutováno dobře 
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, protože jsme tam skutečně naráželi na 
školskou legislativu a vynořovaly se nové a nové problémy

- když jsme se tedy rozhodli, že naši účast na tomto projektu zrušíme, stejně tak nám zůstaly 
ještě peníze, které jsme měli jako město, protože fond měl hradit 69% nákladů, samozřejmě za 
předpokladu, že bez jakýchkoliv podmínek nebo otazníků budeme plnit 100% všech jeho 
požadavků, což skutečně nepovažuji za rozumné, že by se to podařilo nebo reálné, že by se to
podařilo, tyto prostředky zůstaly zachovány a  já jsem se to snažil vysvětlit, že půjdeme jinou 
cestou než je cesta tak, jak to vymyslel fond životního prostředí, nicméně, že půjdeme cestou 
osobní, vlastní, tak jak to dělá město Ostrava, která má vyčleněny vlastní prostředky na vlastní 
ozdravné pobyty dětí a v současné chvíli pracujeme na ozdravných pobytech, které budou bez 
environmentální výchovy

- ono ta environmentální výchova taky cosi stojí v tom rozpočtu, který jsme dostali od životního 
prostředí, bylo 250,-Kč na hodinu, vezmeme-li 1 třída 4 hodiny, tak je to 1000,- Kč denně na 1 
třídu
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- pracujeme pouze teď na konceptu, který samozřejmě předložíme, co nejdříve, jak to bude jen 
možné, finančně je to zajištěno, pojedou naše děti ještě v letošním školním roce na ozdravné 
pobyty, ale budeme muset i s řediteli škol dohodnout, zda tyto věci bude zajišťovat město 
nebo zda to budou zajišťovat ředitelé škol

- tím, že odstraníme tu podmínku environmentální výchovy se nám velmi uvolní ruce na to, jak 
by ty ozdravné pobyty pro naše děti mohly vypadat

- takže si myslím, že my jsme dnes schopni odvézt všech 1500 dětí ještě během tohoto školního 
roku, pakliže o to bude ze stran škol a rodičů zájem

- co se týká ostatních měst, která to údajně zvládají, my jsme konzultovali se spoustou měst, 
která vzala podmínky fondu životního prostředí, například z Karviné jede pouze 1 škola a 
nepletu-li se 2 třídy, jediné město, které posílá děti na ozdravné pobyty je město Havířov, 
které to dělá stejným způsobem, jak jsme to původně plánovali my, ovšem vysílá polovinu 
dětí a mohu říci, že se mi nezdá způsob, jakým provedli výběrové řízení, protože město 
Havířov zadalo veřejnou zakázku na ozdravné pobyty způsobem ubytování, strava, doktor, 
environmentální výchova a dodávka didaktických pomůcek všechno jedné firmě, my jsme o té 
firmě nic netušili, nicméně mohu slíbit, že budeme monitorovat tuto zakázku nebo jak Havířov 
dopadne, podle mého názoru už jak zkumulovali zakázku si říkají o problémy s ÚHOZem, 
protože podle názorů odborníků a právníků jde o kumulaci zakázky a nepřípustné zúžení 
okruhu případných dodavatelů

- vzhledem k tomu, že je to vypsáno na fondu životního prostředí od 1.10. do 31.10., tak myslím 
si, že bude výhodnější, jestliže město se rozhodne jít svou vlastní cestou, tak jak to dělá město 
Ostrava a tudíž posílat děti na vlastní náklady bez toho, aby došlo k porušování předpisů a 
školského zákona

Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
- hlavním monitorovacím indikátorem projektu byl opravdu počet dětí s tím, že Státní fond 

životního prostředí nám sdělil, že bude tolerovat úbytek 10% a to v odůvodněných případech 
s tím, že některé turnusy nekorespondovaly se školním rokem, měly probíhat v období 
školních prázdnin, v období státních svátků, byl tam třeba turnus, který začínal 2.1. a my jsme 
měli informace od rodičů, že někteří rodiče, kteří vycestují a vrátí se např. z lyžařského výletu 
v průběhu toho turnusu, tak chtěli nám děti dovézt do poloviny ozdravného pobytu a toto by 
Státní fond neuznal, protože by nebyla odučena environmentální výchova v plném rozsahu jak 
požadoval

- museli jsme vykomunikovávat s Ministerstvem školství, že opravdu ty turnusy nekorespondují 
se školním rokem, že výuka bude probíhat i mimo běžné dny, tedy v období školních prázdnin 
a bylo nám řečeno, že pouze s písemným souhlasem rodičů

- dalším problémem byla environmentální výchova, která měla probíhat 4 vyučovací hodiny 
denně a mělo to být včetně příjezdového a odjezdového dne

- když vezmu zkrácenou základní výuku, třeba výuka 6 nebo 7 hodin denně, bylo by to pro děti 
velmi zatěžující

- co se týká zajištění environmentální výuky kvalifikovanými lektory, máme zmapovány 
agentury v okolí, které se nám v rámci předběžného výzkumu vyjádřily, že nám nezajistí 
lektory na plnou dobu pobytu, v podstatě by se muselo jednat o osoby, které by vycestovaly na 
5 měsíců mimo domov, turnusy navazovaly na sebe, čili by tam nebyl prostor, aby dojížděli
domů

- učitelé, pokud by prováděli výuku environmentální výchovy, tak by to museli být pedagogové 
druhého stupně s kvalifikací přírodopis, biologie, zeměpis, v mnoha případech tito 
pedagogové jako druhý obor měli matematiku, takže pokud by pedagogové druhého stupně 
odváděli výuku na ozdravných pobytech, tak například žáci devátých ročníků by neměli 
odučeno řádné učivo

- pokud se jedné školy týkaly 4 turnusy, tak by třeba učitel vypadl na 1 měsíc, takže by tam 
mohly zaznít stížnosti rodičů, že jejich děti nebyly řádně připraveny na přijímací zkoušky atd.

- dalším úskalím bylo, že environmentální výuka nebyla v souladu se školními vzdělávacími 
programy jednotlivých škol, což je předmětem kontroly České školní inspekce, nedovedu si 
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dost dobře představit, jaké argumenty bychom použili, pokud by Česká školní inspekce toto 
namítla a v případě stížnosti rodičů by v každém případě tuto záležitost šetřila

- délka turnusu byla 11 dnů, běžné školy v přírodě trvají 5 dnů, je to mimo sobot, nedělí, mimo 
těch státních svátků, čili celé ty ozdravné pobyty by byly spojeny s navýšenými náklady na 
platy pedagogů, kde by se jim platily přesčasy, plat za práci o sobotách, nedělích plus bychom 
museli zaplati přespočetné hodiny těch učitelů, kteří by za ně suplovali, protože by to nebylo 
možné vykrýt ze státního rozpočtu

- součástí environmentální výchovy byl také výlet do okolí Malé Morávky, nejbližší bylo 
muzeum v Bruntále, děti by musely absolvovat tento výlet městskou hromadnou dopravou, při 
tom počtu dětí, by se nám mohlo stát, že by čekaly na autobus a ten by je z kapacitních 
důvodů nemohl všechny svézt, takže i toto bylo spojeno s velkými organizačními problémy a 
ten výlet byl zase podmínkou k přiznání té dotace, protože byl v environmentálním programu

- dechové kontroly lékařů – ozývali se nám rodiče, kteří měli negativní reakce na toto, že si 
nepřejí, aby jejich dítě bylo v přítomnosti lékaře bez jejich přítomnosti atd.

- dále rodiče požadovali, aby s dětmi absolvoval ozdravný pobyt jejich třídní učitel, toto by zase 
bylo spojeno s navýšenými náklady

- úskalí byla celá řada, rozbor by trval velmi dlouho, nicméně tedy, jak řekl pan náměstek, my 
v současné době zpracováváme pravidla, jak by děti absolvovaly školy v přírodě dle našich 
pravidel a informovali jsme se na tuto skutečnost v Ostravě, která touto cestou jde a rodiče 
jsou s ní velmi spokojeni

p. Mlčák
- vrátím se k poslednímu zasedání městského zastupitelstva respektive zápisu z něho ze dne 9.9, 

kde jsem v posledním bodu programu dával návrh na usnesení, aby se Rada města zabývala 
koncepcí rozvoje města ve všech oblastech se zaměřením na potřebné priority a využití 
stávajícího fondu majetku našeho města

- město je vlastníkem mnoha nemovitostí, mnoha budov, skáčeme z jednoho na druhého, nevím, 
jestli knihovna je teď v nějakém hledáčku, jestli bude domov důchodců v Chemoprojektu nebo 
se opráší koncepce a udělá se přístavba na Optické ulici, nevím, co Čechova ulice, bývalý 
armádní dům, otázka Škodovky, Chemiku a další záležitosti, může to být i bývalá budova 
Okresní vojenské správy, průmyslová zóna, tzn. pole u Újezdce atd., samozřejmě město 
prodává, např. bývalá OHS, bývalá kostka na Bayerové ulici atd.

- takže jsem měl na mysli to, abychom jsme se v našem městě skutečně pohnuli dopředu, aby ty 
záměry byly zpracovány ne tak, jak to posledně bylo předloženo na dvou stránkách veškeré 
koncepce, které máme ve městě, díky za to ještě jednou, ale v podstatě tímto se nic neřešilo, 
chtěl bych na to upozornit, návrh na usnesení nebyl schválen, takže jsem požadoval písemnou 
odpověď a do dnešního dne 21.10. jsem písemnou odpověď na mé dotazy nedostal

- jinak nad rámec říkám, že jsem potěšen tím, že se začal dělat jakýsi pořádek, inventura 
v registru investic, měli jsme to na jednání investiční komise, neříkám rozvojové, protože 
rozvojově se nic neprovádí v našem městě, takže z těch 250 akcí, které tam byly, jsme to 
strouhli na 37 a věřím tomu, že ještě přibudou další akce, tak jak se bude připravovat plán na 
rok 2014

- rovněž, pokud mám informace, se začala dělat nějaká inventura v projektech, které jsou na 
rozvoji s tím, že těch projektů je tam mnoho zastaralých a říkal jsem to i p. náměstkovi 
Záchovi, je to vlastně i pro jeho dobro, že když se chce něco začít investovat, stavět, vytáhne 
se projekt, který neodpovídá současným podmínkám, respektive dalším záležitostem

- takže jenom z toho vyplývá to, že jsem nedostal doposud písemnou odpověď na můj vznesený 
dotaz na posledním jednání zastupitelstva

primátor Ing.Lajtoch
- určitě jsme veškeré odpovědi řešili, projednám to na Kanceláři primátora, paní Novotná, 

prosím zaznamenejte si to a musíme to ověřit, jak to bylo pojato na minulém zasedání 
zastupitelstva

- pokud tam byla písemná odpověď, tak to se tedy omlouvám, ale nedokáži teď reagovat, paní 
Novotná to prověří a dáme okamžitě zprávu
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Mgr. Puchalský
- já jsem si připadal při odpovědích na ozdravné pobyty přerovského žactva jako Alenka v říši 

divů nebo blbec, ale tak už to samozřejmě bývá, když pan Hluzín komentuje věci, které se ani 
komentovat nedají

- když jsem se to dozvěděl, je to už delší dobu, že se mají konat ozdravné pobyty a že za to bere 
město Přerov jakousi projektovou garanci, tak jsem si našel na stránkách Ministerstva 
životního prostředí a vytiskl všechny podklady, těsně před jednáním zastupitelstva jsem zašel 
za vedoucí odboru a nechal jsem si vytisknout relevantní materiály, které má k dispozici odbor 
– zaráží mě několik věcí za prvé – už 18.6.2012 pan primátor podepsal jako statutární zástupce 
žádost a prohlášení žadatele, kde jsou uvedeny základní, formální náležitosti a přihlásili jsme 
se jako město k ozdravnému pobytu k programu, kontaktní osoba je zřejmě úřednice Martina 
Vojtášková

- od té doby do dnešních dnů trvalo jakési úsilí úřadu, aby tu fantastickou myšlenku p. Kulíška
naprosto rozbila, torpédovala, jak jsem slyšel z úst p. Pospíšilové a p. Hluzína

- za rok a 3 měsíce nebylo město schopno se vypořádat s elementárními podmínkami toho 
projektu, proto jsem napsal p. Pokorné na Ministerstvo životního prostředí, oddělení 
ekonomických analýz a nástrojů a dostal jsem velmi zajímavou odpověď a v té musím velmi 
důrazně odporovat p. Hluzínovi i p. Pospíšilové – do projektu se přihlásilo 43 uchazečů, 
podpořeno nebylo 6 žádostí, Přerov byl podpořen a bylo vydáno rozhodnutí 15.1.2013 o tom, 
že Přerov je podpořen, dostali jsme jakýsi doklad ministerstva, tedy souhrnné stanovisko, kde 
byly jakési garance, že od 1.1.2013 do 30.4. bude probíhat ten proces ozdravný, on původně 
měl probíhat ještě dříve, neprobíhal samozřejmě a teď ještě zacituji, co mi sdělila ta paní z 
Ministerstva životního prostředí – konstatuje, že žádný z žadatelů dosud neměl problém se 
splněním podmínky výuky životního prostředí a splněním tohoto kritéria a tak 
nepředpokládám, že tato podmínka je pro základní školy komplikací, pro Přerov byla 
nepřekonatelnou komplikací, ale když jsem se podíval do toho návrhu ozdravného pobytu, tak 
jsem zjistil ku svému údivu, že děti budou rekreovány v Beskydech, tak jsme se přihlásili, 
k tomu byl předložen na Ministerstvu životního prostředí jakýsi program, který se jmenuje 
Sluňákov a nemá původ na městě Přerově a další věc, která mě zarazila, že jsme tedy 
samozřejmě soutěžili ubytování a stravu v Jeseníkách – to je nepředstavitelně mnoho rozporů, 
takže se osobně domnívám, že celý projekt nebyl zvládnut a nebyl zvládnut jak p. Hluzínem a 
ani úřadem

- myslím, že koordinace p. Bakalíka tam nepochybně nebyla důsledná a proto bych chtěl vědět a 
ze zápisu z porady vedení a ze zápisu z porady vedoucích, jak často a kdo se tím projektem 
zabýval, jaké jsou z tohoto výstupy a chci to doložit a zaslat, jak často byl ten vývoj toho 
projektu koordinován a kontrolován, protože takto věci nelze řešit, to není první případ

- vy byste se měli veřejnosti omluvit a ne citovat to, co z novin ani citovat nebudu, do slova 
omluvit, že jste nezvládli ten projekt, že ho nahradíte a ne se vymlouvat, že to nešlo, to je 
dětinské

primátor Ing. Lajtoch
- určitě tam je chyba magistrátu, ale i našich politiků, protože s tím přišel p. Kulíšek, nicméně

jsme to nedělali pro to, abychom jsme to hned odložili
- problémy nastaly potom až v závěru prázdnin, výběrové řízení bylo komplikované na toho 

provozovatele, od toho jsme chtěli pokračovat dál, mohu říct, že ta nechuť spíš byla z řad těch 
ředitelů škol, protože jsme jim samozřejmě komplikovali jejich ozdravné pobyty, protože 
každý má své zařízení, kde je zvyklý

- pane Puchalský máte pravdu, měli bychom veřejnosti vysvětlit a omluvit se, v současné době 
chystáme to, co zde říkal p.náměstek Hluzín, určitý náhradní program, který by danou situaci
řešil a pokud tyto ozdravné pobyty budou pokračovat, tak ať se hlásí individuálně samotné 
školy, aby oni věděli zda to zvládnou či ne

- pro mě bylo důležité, aby tam nebyla určitá ztráta, protože samozřejmě jsme uzavřeli smlouvu 
s provozovatelem, tam ta dohoda byla naplněna a budeme pokračovat dál tak, abychom aspoň 
částečně ten projekt mohli naplnit ještě v letošním roce
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Mgr. Hluzín
- požádám p. Karolu o vysvětlení – Beskydy, Jeseníky
- zadali jsme výběrové řízení takové, do kterého se mohl každý přihlásit, nepletu-li se byly tam 

také pražské firmy, které měly svá střediska v Krkonoších
- tady nejsou žádná pochybení, snažili jsme se to udělat otevřeně, naopak nebylo možno říct, že 

to budeme dělat tam nebo jinde, to prostě není dovoleno v projektu
- co se týká dalších věcí, tak já jsem se už i s odborem prostřednictvím ředitelů škol a dopisem, 

který jsme jim rozdávali, rodičům omluvil, vím, že slušnosti není nikdy dost, mě to samotného 
mrzelo, protože i v mém okolí jsem slyšel, jak se na to děti těšily

- nicméně se ještě jednou omlouvám všem rodičům i dětem, hledám teď jiné řešení, pro nás 
skutečně ta podmínka environmentální výchovy byla taková, že bychom ji nesplnili

- já se vsadím, že p. Puchalský by byl první z těch, kteří by křičeli, kdo tady zaplatí to, že nám 
nebyla přiznána dotace a máme připlatit 2 mil. Kč navíc z městských peněz

- když jsem zjistil, že to nejde udělat ani s učiteli druhého stupně základních škol, protože 
bychom tam vyloženě ohrozili vzdělávací proces, tak jsme hledali další variantu a myslím si,
že jsme ji nalezli, prostě děti pojedou, ale bez environmentální výchovy

Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy
- po schválení financování ozdravných pobytů na zasedání zastupitelstva v červnu, ihned 

vzápětí 18.6. zahájil Úsek veřejných zakázek výběrové řízení na poskytovatele ubytování, to 
bylo řádně vysoutěženo, takže rodičům bylo hned ze začátku školního roku sděleno místo, 
kam je plánováno, kde budou děti odvezeny

- přihlásilo se jich asi 1324, což již ve vazbě na indikátor, který je 1507, protože jsou vypsány 
ozdravné pobyty pro děti prvního stupně základních škol, tedy pro všechny dětí, z toho už nám 
vyplývá, že nám chyběla celá jedna třída, důsledek krácení dotace

- řada rodičů si vymínila speciální podmínky, které by ve svém důsledku vedly k tomu, že
nebude splněna v plném rozsahu environmentální výuka, důsledek krácení dotace

- padlo to tady, že první byste byl vy, pane zastupiteli, který by volal po krvi a po vinících 
- samozřejmě já raději budu za blbce, než bych potom svojí vlastní švagrové zdůvodňoval, že 

její dítě absolvovalo 5,33 vyučovací hodiny po 45 minutách se dvěma přestávkami na jídlo, 
s běžnými přestávkami plus k tomu běžná základní zkrácená výuka

- v období od 1.11. do 31.3. si asi každý dokážete spočítat, kdy se rozednívá, kdy se stmívá…

Mgr. Netopilová
- musím říct, že opravdu si připadám jako v Jiříkově vidění, protože to, co se postupně 

dozvídáme je až tragikomické
- mám další dotaz – my jsme tady slyšeli o limitech počtu žáků, ale já pokud jsem si zjišťovala 

na fondu životního prostředí a také, když jsem se dívala na školy, které se zúčastnily a ono to 
tady i padlo, tak přece ti žáci nemuseli jet všichni na jednou, ty pobyty mohly být naplánovány  
postupně třeba pro jeden ročník

- poznámka k Ostravě a jejímu programu ozdravných pobytů – tam ovšem vím, platí 
„AcerolMittal“ školám 

- máme tady spoustu mezičlánků, které se úspěšně podle mě přiživují, podle jiných živí na 
Evropských dotacích a které se zabývají věcmi jako je cestovní ruch, horské průvodcovství, že 
pane Hluzíne a další a další, patří sem například Agentura cestovního ruchu Střední Morava, 
Jeseníky, další organizace, s jejichž pomocí by se třeba dalo leccos zařídit, pokud by asi byl 
zájem

- podle mě – je to veliká ostuda, že město Přerov na rozdíl od jiných obcí nedokázalo zajistit 
dětem ozdravné pobyty s dotací, tedy od státu

Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
- reagovala bych, že by školy mohly jezdit po těch ročnících
- my jsme samozřejmě zvažovali jakým způsobem se školy budou účastnit jednotlivých turnusů 

– těch turnusů bylo 13, jako nejvhodnější řešení jsme zvolili, že v každém tom turnusu by byla 
jedna konkrétní škola, protože pokud by tam jeli žáci z různých škol, tak zase by nastala 
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úskalí, v případě, že by tam nastal úraz, kdo by za to zodpovídal, kombinovali by se tam 
pedagogové z různých škol, byla by to ještě složitější situace, než že se turnusy měly 
realizovat po školách – těch turnusů bylo 13 a přesně na počet dětí to sedělo

Ing. Pospíšilová
- já jsem k tomuto tématu původně vůbec nechtěla vystupovat, ale nezlobte se, slova p. Hluzína 

mě k tomu přímo vyzvala
- jednak mě překvapilo to, že řekl, že s nápadem na ozdravné pobyty přišel p. Kulíšek a ne on a 

potom budu ho citovat, že aniž by vědělo město, tak by se do tohoto projektu přihlásilo, 
proboha tak proč? Přece nebudu podepisovat a nebudu se hlásit do něčeho, o čem nic nevím

Mgr. Puchalský
- k jinému tématu – k usnesení 2816 – vyslovení souhlasu s oplocením pozemku č. 805/1 

v k.ú.Přerov, úhrada nákladů s tím spojená, jde o Škodovu ulici, rumiště, skládku, nebojím se 
říci neskutečný bordel

- za prvé – vyslovuje rada souhlas, aby Marek Vlk – insolvenční správce zajistil oplocení 
pozemku, rada vyslovuje souhlas, mám tomu rozumět tak, že rada dala stavební povolení či 
jiné opatření na úrovni Stavebního zákona – to je nonsens, to není možné, nechápu usnesení 
pod jedničkou a co mě úplně rozezlilo to je 2 vyslovuje souhlas s tím, že statutární město se 
bude podílet na náhradě nákladů oplocení … ve výši 75 tis.Kč, jaký je pro to právní důvod 
nevím, když majetek je pod insolvenčním správcem a ten je plně odpovědný za právní režim 
kolem tohoto majetku

- já se osobně domnívám, že za ten stav, do kterého se Škodova ulice dostala odpovídají všichni 
ti zastupitelé, kteří hlasovali pro prodej naprosto nedůvěryhodnému kupci, aniž si ověřili 
v rozhodné době, poukazovalo na to pouze SpP, všichni ostatní hlasovali pro

- já tady ten protokol mám, pane Passinger, můžete si ho přečíst
- osobně se domnívám, že by tito zastupitelé, pokud by byli korektní, tak by tu částku 75 tis.Kč 

měli rozdělit mezi sebe a jako velmi pozitivní plnění, jako vztah k tomuto uznání 
odpovědnosti ten plot nechali postavit ze svého

- když se tam půjdete podívat, tak plot o standardní výšce i když bude opytlován, pane 
primátore, ničemu nezabrání a nic nepřinese a za 2 měsíce tam nebude, běžte se tam podívat, 
to byste tam musel vybudovat betonovou ohradu 2 nebo 3 metry vysokou atd., ostatně 
můžeme si udělat přestávku a zajít se tam podívat

- takže to je pro mě naprosto nepřijatelné usnesení, proto navrhuji, aby Zastupitelstvo usnesení 
2816/76/6/2013 zrušilo v plném rozsahu jako nesprávné, nehospodárné a nesledující veřejný 
zájem, ale pouze soukromý zájem bankrotáře pod insolvenčním režimem

primátor Ing. Lajtoch
- k usnesení rady nás vedla bezpečnost občanů a pane Puchalský určitě si pamatujete, jak jsme 

na Náměstí Svobody spolu řešili taky dům, aby neohrožoval procházející občany kolem toho 
domu

- situace nás vedla stejně, protože to okolí tam je ve stavu nepřijatelném a proto jsme se chtěli 
50% spolupodílet na tom oplocení, klasické oplocení by aspoň řešilo v této chvíli stávající stav

p. Zácha, DiS.
- s p. Vlkem jsme se setkali, byl na radnici, byl přizván na poradu vedení, řekl situaci po jeho 

stránce jaká na pozemcích na této ulici je, v rukách má svůj znalecký posudek, město si zadalo 
samozřejmě oponentní, který do dnešního dne na odboru majetku ještě neleží, jakmile posudek 
obdržíme, zpracuji komplexní materiál tak, aby byl předložen do orgánů obce

- co se týká toho oplocení, někdy tomu fakt nerozumím, vzpomeňte si, když jsme před půl 
rokem řešili na popud zastupitelů obyvatele z těch domů, které byly ve vlastnictví Opery 
Bohemia, abychom se o ně postarali, protože to jsou občané města Přerova, nastěhovali jsme 
je do městských bytů, mnozí z nich k dnešnímu dni dluží a my budeme dávat žaloby na 
vyklizení tak, aby byl dodržen zákon a všechny naše vnitřní předpisy
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- co se týká oplocení, tak pokud se nepletu, byl jsem také v minulosti vyzýván, že to je skládka, 
že je to nebezpečné, což je pravda, městská policie, technické služby do lokality jezdí, snaží se 
uklízet, teď nedávno jsme tam chytli občana, který tam dovezl automobil a dělal z něho vrak, 
chtěl to rozebírat, takže s ním bylo naloženo tak, jak má být

- byli jsme osloveni, zda jsme ochotni se na tom spolupodílet, řekli jsme, že ano, že tu lokalitu 
bude rozumnější ohraničit tak, aby tam nedocházelo k tomu rabování, které se tam děje a já 
skutečně nemůžu za to, jak funguje soudnictví v tomto státě, nezbývá mi nic jiného než 
urgovat a čekat na to, jak dopadnou soudy v této kauze

Mgr. Grambličková
- chtěla jsem jen říct k těm školám v přírodě velmi krátce – považuji to také za průšvih, ale 

přiznejme si, že tady není za blbce jen město, ale podle mě i Státní fond životního prostředí
- ze své zkušenosti jako pedagoga a bývalého ředitele školy, ty podmínky, které si kladl Státní 

fond životního prostředí byly nereálné, téměř nesplnitelné a myslím si, že kdyby město 
skutečně dbalo názoru ředitelů, tak by vůbec na tuto záležitost nemohlo přistoupit, je tam 
riziko, nevím, jestli je to riziko nějakých finančních náhrad, nevím, jak se k tomu postaví 
hotel, ale domnívám se, že to, jakým způsobem se k tomu postavil Státní fond životního 
prostředí, kdy levá neví, co dělá pravá, asi Ministerstvo školství o tom vůbec nevědělo, že by 
stálo za informaci, kterou by měl znát ministr životního prostředí – myslela jsem písemnou 
informace, ale je to na vás

Mgr. Puchalský
- já jenom k p. Záchovi nebo vůbec – osobně se domnívám, že ten plot opravdu neřeší ten 

problém, neřeší ho nic a nebude ho řešit ani judikát soudu, ale přesto by mě zajímalo, jak koná 
samospráva, jak využívala svého sankčního oprávnění ve smyslu Zákona o obcích a pak mě 
zajímá, jak konal úřad v rámci samozřejmě státní správy, například Státního stavebního 
dohledu, životního prostředí atd.

- chtěl bych i k tomuto podrobné písemné informace – kolik šlo pokut, kolik šlo sankcí, kolik 
tam bylo dohlídek, jaký tam byl stavební dohled, jak se o to magistrát staral, jak vytvářel tlak 
na vlastníka, nepřímo tlak na insolvenčního správce přes vlastníky atd.

občan – Ing.arch. Horký
- byl bych rád za několik informací např. usnesení č. 2815 ze 76. zasedání – zde rada schválila 

převod notebooku do vlastnictví M.Š., bohužel tam je to zakódováno, tak kdyby mi mohl 
někdo sdělit, kdo je to M.Š. a pak jsem se chtěl zeptat tedy, zda-li stále platí to, že zastupitelé 
mají své svěřené notebooky používat výhradně k plnění funkce zastupitelů, z jakého důvodu 
byl té osobě M.Š. nabídnut notebook přednostně a vidím, že p. Krestýn notebook má, takže 
kde se vzal, jestli je jeho vlastní a zda-li ta data, která SpP žádala na začátku jsou již sdělitelná 
běžně po síti

primátor Ing. Lajtoch
- co se týká notebooku, tak o něj projevili zájem pozůstalí, je to velmi citlivá záležitost, proto 

jsme nechali zpracovat znalecký posudek a za zůstatkovou cenu jsme tento notebook prodali 
pozůstalým a p.Krestýnovi byl zakoupen nový notebook

Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy
- na notebook byl udělán odhad podle předpisů a byl odprodán se souhlasem rady za 

zůstatkovou cenu, novému zastupiteli p. Krestýnovi byl zakoupen notebook z provozního 
rozpočtu Odboru vnitřní správy, odd. informačních a komunikačních technologií

Mgr. Puchalský
- pane primátore, to je na vás, já bych rád slyšel podrobnou informaci k tomu excesu a k té 

kolizi kolem televize NejTV a toho nešťastného zápisu, který jsem jako zastupitel dostal, rád 
bych byl informován o dalším postupu a vývoji a trošku také o vašem stanovisku k tomu 
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problému, který vznikl nepochybně založením společnosti Teplo NetWork, byl bych rád, 
kdybyste tu situaci zastupitelům osvětlil a pokud možno podrobněji

primátor Ing. Lajtoch
- můžeme samozřejmě i písemně, já tedy pokud se týká dopisu, který jsem dostal od p. Boissina 

a dostali jej všichni zastupitelé, týkající se informačního kanálu města, takže my jsme na 
základě tohoto jednali s Televizí Přerov, s panem Pospíšilíkem, kde vysvětloval, že se 
nějakým způsobem dostal, p. Dlouhý, který spolupracuje s p. Pospíšilíkem, do kolize a na 
základě těchto informací, já si myslím p. Puchalský, že vy možná víte víc než já, takže je 
zbytečné to opakovat, já to klidně dám i do písemné zprávy, nicméně p. Pospíšilík apeloval na 
smlouvu, která je uzavřena mezi městem Přerovem a Televizí Přerov na období 4 let a zítra 
máme schůzku s NejTV, protože my budeme požadovat ze zákona bezúplatný pronájem toho 
kanálu pro místní vysílání

- takže ta věc je otevřená, já budu ve středu informovat radu tak, jak jsem si ten úkol vytýčil, 
uvidíme, kam zítřejší jednání povede, nicméně NejTV nabídlo, že by pro nás vysílalo náš 
informační kanál, že by prostě s námi spolupracovalo, takže záležitost je otevřená, nedokáži 
říct, jak se vyvine, uvidíme s jakými požadavky přijde NejTV

- co se týká společnosti NetWork, tak to je úplně prozaická věc, je tady p.ředitel Tepla Přerov, 
představenstvo doporučilo valné hromadě společnosti, aby založili obchodní společnost 
s ručením omezeným, kde jsme se dohodli na spolupráci s Televizí Přerov na budoucí 
zabezpečování provozu, servisu sítě Tepla Přerov

- Teplo Přerov vlastní síť potrubí, kde je možno vložit kabely, které by zabezpečovaly 
signalizaci pro měření a regulaci akciové společnosti Teplo, takže se zamýšlelo nad 
budoucností provozování svého rozvodu v rámci sítě Tepla, protože tam nejsou odborníci a
dlouhodobě spolupracujeme s KTV, dnes s Televizí Přerov, proto byl vyzván jako partner p. 
Pospíšilík za TV Přerov, který má dlouhodobé zkušenosti, (vytvářel s městem Přerov 
metropolitní síť), a my jsme chtěli využít jeho zkušenosti a jeho požadavek byl, aby se 
spolupodílel na této společnosti

- společnost by měla být ryze provozní, neměla by vlastnit žádná zařízení, měla by to být taková 
servisní provozní organizace pro Teplo Přerov

Ing. Pospíšilová
- při vší úctě k p. Šidlovi, mi to nedá, já se musím zeptat –z jakého důvodu, jestliže notebook, 

který jsme jako my, zastupitelé, odmítli, mě bylo řečeno, že se dá používat pouze pro pracovní 
účely tzn. pro práci zastupitele, tzn. že p. Šidlo ho nemohl používat k soukromým účelům, tak 
nechápu z jakého důvodu prostě nebyl předán novému zastupiteli a musel být koupen nový 
notebook

- připadá vám to normální, takto se hospodaří s městskými penězi? Promiňte, ale mě to připadá 
neuvěřitelné

primátor Ing. Lajtoch
- p. Pospíšilová, já v té situaci, kdy p. Šidlo – otec, projevil zájem, (napřed ten počítač nemohli 

najít jako rodiče), jsem to přislíbil a takto jsem to předložil do Rady města
- je to velmi citlivá záležitost, nenapadlo mě, že by k tomu byla diskuse, takto jsem to pojal, je 

to tragická událost a takto jsme tedy přistoupili na požadavek rodiny

Mgr. Puchalský
- já se ještě vracím k tomu problému kolem NejTV, vztahů s městem Přerovem, založením 

NetWorku a vůbec k celé té situaci kolem společníků jednotlivých firem
- já jsem osobně a dostal jsem souhlas k tomu, abych zveřejnil, jsem se setkal mezi 4 očima s p.

Hanikem, položil jsem mu 5 základních otázek, na které mně písemně odpověděl, ty tady budu 
ve zjednodušené podobě citovat

- co mě nejvíc zaráží – zaráží mě, že společníkem Televize Přerov je společnost Connection 
Media Group a.s., která vlastní 20 kmenových akcií na majitele, takže Televize Přerov – p. 
Pospíšilík podniká a nevíme s kým, protože ty akcie jsou na majitele, takže je může držet 
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kdokoliv, to mě velice vadí a že společnost Televize s.r.o. zakládá s Teplem Přerov v podstatě
už v kolizi, z hlediska jakési svobody hospodářské soutěže, společnost, která se jmenuje Teplo 
NetWork, protože svým způsobem to omezuje samozřejmě svobodu hospodářské soutěže, ať 
někdo chce nebo nechce a my dovolíme, aby nám neznámý držitel akcií s námi podnikal, to je 
neetické z hlediska chování veřejného subjektu

- já jsem bádal v listinných záznamech a dokumentech, tak původně ty akcie držel jistý p. 
Kašík, což je obecně bílý kůň p. Knoblocha, vůbec nevím, kdo těch 20 akcií drží a s námi 
bude podnikat, nás to nezajímá vůbec – jak je to možné tento fakt, my klidně založíme 
společnost, kde vlastníme 100% Teplo Přerov s Televizí Přerov, která je vlastněna i těmito 
anonymními vlastníky, už to je pro mě podezřelé, jaký tím sledujeme zájem – to je první věc,

- druhá věc – když jsem se podíval na odpovědi na ty otázky, které jsem dostal, tak NejTV mi 
sdělilo, že má uzavřenou s Teplem Přerov smlouvu z roku 2009 na dobu určitou do roku 2029, 
kde na jedné straně NejTV poskytuje Teplu konektivitu přes město Přerov vč. technické 
podpory a zabezpečení provozu. Na druhé straně má NejTV výhradní právo síť trubek Tepla 
Přerov užívat při pořizování svých zákazníků pokud je v nich dostatečná kapacita, obě složky 
jsou ve smlouvě stejně ohodnoceny, takže výsledná cena pro obě strany je nulová, takže servis 
pro Teplo Přerov je zajištěn naprosto dokonale

- moje další otázka byla – jaká je komunikace mezi výměníkovými stanicemi a těmi patními 
místy a dispečinkem – odpověď je – komunikace mezi jednotlivými výměníkovými stanicemi 
je zprostředkovávána datovou sítí NejTV, tato komunikace je zcela funkční, bez problémů, co 
se týká komunikačních protokolů, požadované rychlosti komunikace atd.

- takže to byly takové základní dva hrubé dotazy, které jsem měl, abych si udělal názor na to, 
jak funguje celý systém, protože jsem ho neznal, ale vy jste před chvílí mluvil o něčem úplně 
jiném, o tom, že samozřejmě tuto komunikaci má nahradit a pravděpodobně to nebude možné, 
protože NejTV má smlouvu jako výhradní právo, takže já jsem zvědav, jak se ten třetí subjekt 
tam dostane

- a teď další otázka, která je důležitá – jaký je důvod budování náhrady pro toto propojení jsem 
se zeptal p. Hanika – on mi odpověděl – Teplo Přerov vlastní HDP kabelové trasy v okolí 
jednotlivých výměníkových stanice, z těchto tras nejde v současné době vytvořit infrastruktura 
vzájemně propojující jednotlivé v.s. a dispečink, bez NejTV to lze pouze bezdrátově nebo 
novou výstavbou optické sítě, obě varianty vyžadují investice, na moji otázku kolik – řekl –
v řádu desítek milionů plus personál a provozní náklady

- kdo teda modeluje vznik té společnosti tak, aby si připravil byznys?
- pane primátore, vy držíte ty akcie? Je to pro mě téměř nepředstavitelné
- ještě jednu věc, kterou jsem dostal dnes – my podnikáme s někým, o kom nevíme, že existuje 

a může to být kdokoliv, při tom jako veřejná zpráva bychom měli ctít etiku podnikání, 
otevřenost a transparentnost, ale nám to nevadí a dnes jsem dostal od p. Hanika velmi 
zajímavou informaci, že 17.10. jsme podali na Obvodní státní zastupitelství Prahy 2 trestní 
oznámení na pány: Romana Dlouhého, Vladimíra Pospíšilíka a Petra Sojku – toho neznám, že 
se dopustili trestných činů, vč. poškozování cizích práv, porušování povinnosti při správě 
cizího majetku, zneužití informací a postavení v obchodním styku, podvodu a pravděpodobně 
i přijetí úplatku či podplácení a daňových podvodů – tak s těmito lidmi také budeme podnikat 
a povedeme byznys?

- pane primátore, proč jste aspoň neinformoval zastupitelstvo o záměru takovéto společnosti, 
ono právní názory na to, jestli to mělo jít do zastupitelstva nebo ne, jsou rozdílné, co právník, 
to jiný názor, ale osobně se domnívám, když je o tom pochybnost, tak jste o založení
společnosti měli nechat zastupitelstvo rozhodnout, protože Teplo Přerov vlastníme 100%

primátor Ing. Lajtoch
- myslím si, že bude rozumnější p. Puchalský, když mi dáte ty otázky a já, předseda 

představenstva potažmo ředitel společnosti odpovíme, nevím, o jakých akciích mluvíte, je to 
společnost s ručením omezeným, ano, p.Pospíšilík tam má nějakého společníka, nicméně 
Teplo Přerov tam v této společnosti Teplo NetWork má majoritu, znovu opakuji, tato 
společnost měla řešit provozování případné sítě, to, co píší NejTV není pravda samozřejmě, 
ukažte mi, kde je smluvní vztah mezi NejTV a Teplem Přerov, díky tomu, že jsem s p. 



13

Lupačem-majitelem Emosu záležitost rozvodu kabelového potrubí Tepla Přerov projednával, 
vznikl smluvní vztah mezi firmami Emos a Teplo.

- vy, pravděpodobně kopete za Emos a chcete informace, protože to ublíží jedině Emosu, který 
nám něco slíbil, když se kupovala kabelová televize, nevím, kdo je v pozadí, samozřejmě vím 
ty procenta, ale nejsou tam žádné akcie, je to společnost s ručením omezeným, ale jsem 
připraven reagovat, my jsme chtěli mít provozní organizaci

- podívejte NejTV – při první kolizi mají samozřejmě zájem to odprodat, je nějaký Přerov 
nezajímá, tak jsme chtěli do budoucna v představenstvu Tepla řešit i provozování sítě Tepla 
Přerov ve vztahu k jejich záměrům a požadavkům a to jsou měření a regulace v této síti,

- samozřejmě pokud zde tyto dotazy jsou, tak je zodpovíme, napíšeme, myslím si, že nic 
neskrýváme, na webových stránkách Tepla Přerov je informace o této společnosti, prošlo to 
řádným procesem, to, že to nebylo na jednání zastupitelstva, tak jsem to chápal, že ta 
společnost zatím nic nevytváří a připravuje se na eventuální činnost, ale beru to jako výtku, 
probírali jsme to i s právníky jestli je to nutnost nebo ne, takže si myslím, že jsme připraveni 
zodpovědět, takže ty vaše připomínky, pokud je dáte písemně, budeme samozřejmě hned 
odpovídat

Mgr. Puchalský - technická
- pane primátore, myslím, že je vaší povinností to předložit do zastupitelstva- vznik takovéto 

společnosti, o tom není pochyb, ale to je věc názoru a vašeho týmu
- druhá věc, součástí té společnosti Televize Přerov je skutečně jeden ze společníků akciovou 

společností, o které nevíme, kdo je, vy tomu opravdu nerozumíte, tak se zorientujte 
v základních věcech

primátor Ing. Lajtoch
- já jsem vám jen vysvětlil, že jsme nezaložili akciovou společnost, ale společnost s ručením 

omezeným, kde tam má podíl TV Přerov a samozřejmě, jestli akcionářem TV Přerov, tak jak 
říkáte, ano, je tam společník, tak to je další věc

- založili jsme společnost s ručením omezeným s majoritou Tepla Přerov a společníkem je TV 
Přerov, který samozřejmě má svou strukturu

Mgr. Netopilová
- mám dvě poznámky, či náměty k přemýšlení – ta jedna poznámka se týká ještě toho jednoho 

notebooku – fascinuje mě, jak se tady zaměňuje veřejné se soukromým, jak tedy představitelé 
města darují ochotně to, tak prodali za cenu, určitě jakou si sami zvolili, aby nebolela a druhá 
poznámka se týká Škodovy ulice – také námět k přemýšlení – nevím, jestli je ještě jednatelem 
Opery Bohemie p. Lochman, předpokládám, že ano, pro mě je zajímavá určitá návaznost jeho 
podnikání na p. Knoblocha mimochodem

primátor Ing. Lajtoch
- paní Netopilová, byl jsem v situaci, kdy mi to bylo velmi nepříjemné, bylo to velmi citlivé, p. 

Šidlo mi několikrát volal, notebook byl řádně oceněn, znalecký posudek byl předložen 
pozůstalé rodině a ti opravdu projevili zájem, že by rádi vlastnili ten notebook, takže po těch 
úpravách – očištění od veškerých dat, byl počítač prodán pozůstalé rodině

p. Zácha, DiS.
- kdyby se podrobně studovali materiály, tak moc dobře ví, že my jsme ten notebook nedarovali, 

byl tam znalecký posudek a na základě ceny znaleckého posudku byl notebook prodán
- co se týká p. Lochmana, ano, je jednatelem Opery Bohemia a jak moc dobře víte, tak plnou 

moc podepsal p. Lochman panu Chodilovi, který za Operu neustále vystupoval, teď už to
skutečně činí insolvenční správce a jestli p. Lochman s někým v minulosti podnikal nebo 
nepodnikal – a co mám dělat?
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občan p. Vyhlídka
- sedím tu asi hodinu a za tu dobu jsem si vyslechl asi 5 velice negativních zpráv směrem 

k jednání a chování našich radních
- to první se týká p. náměstka Hluzína – kdysi dal velice nevhodný návrh na likvidaci školních 

kuchyní, když se mělo dovážet jídlo z nějaké soukromé firmy, ideální je, aby děti měly stravu 
zajištěnou přímo v kuchyni svých škol

- další věc byla zlikvidování školy v Předmostí té Mateřídoušky a jako třetí taková zajímavá 
akce tady toto s tím nedořešením ozdravných pobytů

- dovolil bych si doporučit p. Hluzínovi, aby uvažoval o rezignaci
- pak bych se připojil k jedné věci – p. Mlčák mluvil o rozprodeji pozemků a nemovitostí, s tím 

musím plně souhlasit, protože prodávat pozemky, ještě navíc tomu v záplavových oblastech 
soukromým osobám, to je komercionalizace celého toho problému, je to velice špatně, takže 
plně souhlasím s p. Mlčákem a tady ty další věci, co se týkají Škodovky, tak to je nehoráznost, 
co se stalo před několika lety, to je naprostá nehoráznost, to bych opravdu doporučoval, aby si 
zaplatili ti, co s tím souhlasili a pak tu bylo několik dalších věcí, to je zbytečné komentoval, je 
to na odstoupení celé rady

primátor Ing. Lajtoch
- p. Vyhlídko, nejdřív si ověřte věci než diskutujete, nevíte o čem pomalu mluvíte, nicméně 

máte na to právo, ale pokud si pamatuji, tak ty materiály koncepce školních jídelen tady byly, 
nikdy nebyl do zastupitelstva předložen materiál ohledně prodeje nějakých jídelen, my jsme je 
naopak slučovali, chodíte pravidelně na zastupitelstvo, tak víte, že tady byl materiál, který
slučoval naše zařízení jídelen, dnes je to pod správou jídelny na Kratochvílové ulici a snažili 
jsme se zefektivnit ten provoz a samozřejmě ho zachovat tak, aby to bylo naše zařízení a nikdy 
nebyl ani záměr o prodeji školních jídelen, byť jsem o tom taky slyšel, ale nikdy takový 
materiál nebyl předložen

- ale budeme pokračovat dál, protože tady máme dost materiálů, já bych byl rád, pokud budete 
mít další dotazy, tak pojďme diskutovat v bodu Různé a projednejme materiály, které jsou 
předloženy

p. Zácha, DiS. - technická
- už jste to řekl, p. primátore, nemám problém tady sedět do půlnoci nebo do rána, ale jestliže 

zastupitelstvo začínáme Různým, tak to dejte, prosím, příště do programu

občan – p. Pospíšilík – spolumajitel Televize Přerov
- pro mě dobré odpoledne moc není, jelikož jsem se před chviličkou dozvěděl, že mě někdo 

chce trestně stíhat
- společnost Televize Přerov s.r.o. vznikla před 2 lety nebo už je to víc, před 3 lety – jeden 

z mých kamarádů řekl, že umí shánět dotační tituly, projekty, primárně dělá tyto záležitosti, 
považoval jsem to za zajímavé, před 2 a půl lety jsem se s ním domluvil a prodal jsem mu     
25 % společnosti, třetím společníkem je vám známá Mgr. Hausnerová, takže 65% moje 
fyzická osoba, 25% Connection Media, opravdu pro mě primárně společnost, která dělá 
projekty, které jsou ve vazbě na dotační tituly, třetí osoba Hausnerová, pro mě úplně 
transparentní, jednoznačné, bez toho, aniž by v tom bylo vidět cokoliv

- každopádně tyto informace netajím a pokud bude kdokoliv něco vědět, tak se na toto téma 
budu bavit s kýmkoliv

- nevím, kdo je držitelem těch akcií, to je asi to podstatné, co chcete vědět, já to v tomto 
okamžiku nevím

- záležitost spojená s NejTV, pro mě je to jednoznačně konkurenční boj – NejTV odkoupila od 
města, od Emosu kabelovou síť za relativně významný peníz, já se domnívám, že existují 
projekty, které jsou pro město velmi zajímavé a jsou konkurenční vůči této firmě, že se to 
dostane až do těchto dimenzí, že na mě, na kolegu Dlouhého bude podáváno trestní oznámení, 
jsem nepředpokládal, nicméně se budu bránit, já tvrdím, že jsem nic protizákonného neudělal 
a byl bych rád, kdybyste Televizi Přerov, teď aktuálně pomohli, dokonce vás o to prosím, 
abyste využili vašeho zákonného práva na umístění informačního servisu do toho vysílacího 
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schématu NejTV, máte na to zákonné právo, nebudete za to nic platit, nebude vás to nic stát a 
budou diváci Přerova, doufám, že se na mě teď koukají, dále mít možnost sledovat, pro 
někoho trapný, pro někoho zajímavý magazín, budou mít možnost sledovat přímé přenosy ze 
zastupitelstva a budou se dozvídat to, co se na jiných televizích nedozví

- pokud nás v tomto podpoříte, předpokládám, že se NejTV dodrží zákon a bude pokračovat to 
vysílání tak, jak je prezentováno od tohoto okamžiku

p. Passinger – technická
- doporučil bych ukončit diskusi, protože je to pořád do kolečka, ale mám jednu podstatnou věc 

–my máme schválený jednací řád a podle jednacího řádu jsme skončili někde jinde, takže buď 
změníme program anebo bychom měli dodržet jednací řád 

885/20/2/2013 Návrh člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. V. Puchalského

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo zrušit usnesení č 2816/76/6/2013 v plném 
rozsahu jako nesprávné, nehospodárné a nesledující veřejný zájem, ale pouze soukromý zájem 
bankrotáře pod insolvenčním režimem.

Hlasování o návrhu Mgr. Puchalského:  5 pro 1 proti, 27 nehlasovalo

886/20/2/2013 Informace o činnosti Rady města Přerova od 19. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Hlasování: 29 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval

887/20/2/2013 Zpráva z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zápis o provedené kontrole čerpání 
dotace poskytnuté Náboženské obci Církve československé husitské v Přerově na základě usnesení 
ZM č. 577/13/4/2012 bodu 66.

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali

888/20/2/2013 Vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí předloženou zprávu, týkající se 
vyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací

Hlasování: 26 pro, 7 nehlasovalo
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3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

889/20/3/2013 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  
části pozemku  p.č. 453/1 v k.ú. Předmostí  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 453/1, orná 
půda, v k.ú. Předmostí, dle geometrického plánu č. 1099-38/2013 označené jako díl "b" o výměře      
85 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana V.M. za kupní cenu ve výši 38.000,-
Kč, t.j. 447,- Kč/m2- cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Hlasování: 33 pro

890/20/3/2013 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 205/2 v k.ú. Vinary u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 205/2, orná 
půda, v k.ú. Vinary u Přerova, dle geometrického plánu č. 405-39/2013 pozemek označený novým p.č. 
205/25 o výměře 41 m2 v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do společného 
jmění manželů J.a J.M. za kupní cenu 10.000,- Kč, t.j. 243,90 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Hlasování: 33 pro

3.2.3/20/3/2013 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 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
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p. Zácha, DiS.
- p. primátore, tento materiál stahuji z dnešního zastupitelstva, protože nájemci té nemovitosti 

byli osloveni, vy jste mě žádal o sdělení doplňujících informací pro zastupitele, do dnešního 
dne tak neučinili a tudíž tento materiál stahuji z dnešního zastupitelstva

Mgr. Grambličková – technická
- materiál by měl být předložen variantně – schvaluje/neschvaluje, protože zastupitelé minule 

projevili spíše opačný názor než pozitivní

Mgr. Puchalský – technická
- chci se zeptat p. Záchy, jaké informace požadoval

p. Zácha, DiS.
- budu citovat – v rámci probíhající diskuse ohledně objektu bývalé ubytovny Chemik, kterou 

v současné době provozujete, žádáme o zodpovězení následujících dvou dotazů: 1.zda a 
v jakém počtu ve vámi provozovaném ubytovacím zařízení jsou ubytovány osoby, které 
ubytování hradí zcela nebo z části příspěvku na bydlení, 2. jestli je pravdou, že některá patra 
jsou využita jako ubytovna?

- zareaguji na kolegyni Grambličkovou – zastupitelstvo se neusneslo – kdybychom se na 
minulém zastupitelstvu usnesli, kdyby se nám nemnožila hlasování typu „zdržel se“ a dokonce
„nehlasoval“, tak jsme ten materiál už měli vyřešen na minulém zastupitelstvu jestli prodáme 
nebo neprodáme a zastupitelé mají možnost kdykoliv dát protinávrh

Mgr. Netopilová – technická
- především se chci zeptat jestli bude diskuse i když materiál je stažen, v tom případě chci 

upozornit, že stažení materiálu považuji za účelové a jsem přesvědčena, že p. Zácha ví, proč 
ten materiál stahuje a ví, že horní 3 patra podle našeho šetření ubytovny Chemik jsou obývaná 
a už teď sociálně slabými občany a že se tam využívá všeho toho, co lze nazvat prostě 
ubytováním nikoliv bydlením, ubytovnou pro lidi v nouzi

- tu informaci máme z několika zdrojů, máme ji potvrzenou i přímo pány podnikateli, protože 
jsme Chemik navštívili

primátor Ing. Lajtoch
- minuta proběhla, p. Netopilová, p. náměstek materiál stáhnul, takže jestli to pak chcete otevřít 

v Různém, tak budeme pokračovat dál
- otevírám tedy diskusi k tomuto materiálu

občanka – p. Bajdarová
- zmíněná lokalita byla vždy rušnější oblastí, ale mohli jsme zde všichni bezpečně bydlet, 

v posledních letech se zde rozrostla kriminalita, obyvatelé se zde vůbec necítí bezpečně, 
několikrát týdně voláme na linku městské policie nebo státní policie, ať jsou to povalující se 
bezdomovci u vstupu do domu, dochází k poničení sklepních dveří, předvolaná policie řeší 
spící osoby se psy u zadního vchodu domu, kteří byli vykázáni od Tesca, v letních měsících je 
často voláme k osobám, které znečistili svým chováním podezdívku našeho domu

- Často se setkáváme i se situací, kdy jsou osoby posilněné alkoholem a v nočních hodinách 
využívají dětské hřiště a vysedávají v této oblasti – Velké Novosady 9, 11, 13 a posilněni 
alkoholem si řeší své problémy často ničením plotu, značek, houpaček, zeleni

- ve večerních hodinách se shlukují před Chemikem, u řeky Bečvy, situaci jsme už minulý rok 
řešili a měli jsme jednání s ředitelem městské policie a zástupci z okolních domů, výtržnosti 
jsou zde každý týden a nyní se nám situace může ještě zhoršit prodejem ubytovny Chemik, 
v okolí jsou ubytovny Stavařov, ubytovny ???, ubytovny přes cestu jsou další dvě

- všichni jsme na zastupitelstvo přijít nemohli, jelikož čas stanovený pro toto jednání jste určili, 
je pro mnohé pracující nereálný, my jsme totiž řádní pracující občané tohoto města a posíláme 
tuto žádost – zastavte prodej ubytovny Chemik a věnujte se spíše prevenci a bezpečnosti v této 
oblasti
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primátor Ing. Lajtoch
- hned bych na to reagoval, já jsem docela často v Chemiku a pokud vím, tak obyvatelé 

Chemiku jsou určitým způsobem regulováni a bezdomovci, kteří se tam pohybují, tak jsou 
z okolí Tesca, dokonce p.ředitel městské policie může říct, že byl těmito lidmi několikrát 
atakován a už jsem to řešil jako spor s městskou policií a těmito lidmi, nebyli to nikdy lidé, 
kteří by byli ubytováni v Chemiku, mě to připadá trochu zavádějící, ale určitě budeme na ten 
váš podnět reagovat, já co jsem tam byl asi 4x nebo 5x na popud právě provozovatele 
Chemiku a s městskou policií, tak to byli lidé, kteří se povalovali před Tescem, popíjeli 
alkohol, permanentně zasahovala městská policie a tito lidí se vždy stáhli kousek dál a zase se 
vraceli

Mgr. Grambličková
- buď budeme městem, kde budeme dávat skutečně přednost lidem pracujícím, vedoucím řádný 

život a nebo budeme město ubytoven, kde se nám budou stahovat lidé pobírající sociální 
dávky z celé Moravy – jedním z příkladů by mohlo být školství – my zužujeme počet 
základních škol, protože ubývá dětí a hádejte, na které škole přibývá dětí – pouze na ZŠ B. 
Němcové, takže se domnívám, že tento počet ubytoven má na to velmi významný vliv

- domnívám se, že bychom měli zvažovat i s ohledem na to, jak se tito podnikatelé chovají, že 
neodpověděli na dotazy p. náměstka, že bychom měli zvážit buď ukončení pronájmu těmto 
lidem a úplně nejefektivnější by bylo asi tento dům zbourat

Mgr. Netopilová
- lidé z domu V.Novosady 9 se opravdu velice vážně obávají zhoršení situace, která tam už teď 

je velmi nepříjemná a nejde p. primátore pouze o lidi, kteří se stahují kolem Tesca, ale podle 
svědectví obyvatel tohoto domu jde i o lidi, kteří jsou ubytovaní v ubytovně Chemik a o další, 
kteří se na ně jakoby navalují, ale nebydlí na Chemiku

- dá se tedy očekávat, že v budoucnu, navíc pokud vím, oba páni podnikatelé podnikají společně 
s p. Chantúrem, tím nechci říct, že by to bylo větší nebezpečí, to opravdu ne, já myslím, že 
nejenom obyvatelé tohoto domu, ale i další občané se musí právem obávat toho, že tady 
přibude další opravdu velká sociální ubytovna, na které budou rýžovat někteří lidé

- takže i pro budoucnost, pokud tady ten materiál ještě spatříme, tak opravdu neprodat, starat se 
o majetek, řešit sociální bydlení atd.

p. Passinger
- už jsem vám posledně říkal, že prodávat majetek v období, kdy není zájem o majetek, ta cena 

je podhodnocená, je dole, majetek se prodává, když má vysokou hodnotu – ne zrovna když je 
nejnižší

- komunisté samozřejmě nepodporují prodej tohoto domu a ani ho nikdy nepodporovali, máme 
to v programu, protože náš program říká jednoznačně, že byty musí být k bydlení

- p.primátore, chci vás oslovit jako řídícího schůze, prosím vás, vraťte se k programu a 
dodržujte jednací řád, já mám diskutovat k nediskusi, já nejsem na volebním mítinku nějaké 
strany, ale jsem na Zastupitelstvu města Přerova, takže vás žádám, aby se dodržoval jednací 
řád

- tato diskuse je k nediskusi, vždyť to sám musíte cítit, že je to protimluv a blbost

primátor Ing. Lajtoch
- ano, samozřejmě to cítím, nicméně tady občané přišli pravděpodobně ze sousedního domu, 

možná byli takto instruováni, takže jsem chtěl, aby se diskuse neposunula do Různého

Mgr. Puchalský
- 3 takové základní vstupy, do té nediskuse, ale i nediskuse je diskuse, to se mi velice líbí, jak 

zareagoval p.primátor, brát lidem slovo, protože není diskuse, je pro mě formálně nepřijatelné
- nebudu samozřejmě souhlasit s prodejem Chemika, dále se domnívám, že dřív než budeme 

jednat o nějakém prodeji bytových domů, bytů atd. by měla rada předložit nejpozději do konce 
února koncept projekt sociálního bydlení ve městě Přerově, to je ožehavý problém a taky 
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projekt, jak budeme postupovat v případě regulace ubytoven a musím říct jednoznačně, že 
každý stavební technik vám sdělí, že ten objekt je na hodnoty kvalitního bydlení 
nerehabilitovatelný, bude ho pravděpodobně třeba zbořit

- důvěryhodnost těch, kteří se uchází o ten objekt je opravdu minimálně otazníková, takže 
chcete z toho znovu udělat Škodovu ulici opakovanou? Vždyť to je nepřijatelné, vy 
nehodnotíte validitu těch, kteří městský majetek nabývají, co sleduje a k jakému účelu ho 
chtějí

p. Mlčák
- vždycky jsem byl proti prodeji a budu proti prodeji, proč by to neměla být tzv. levnější 

ubytovna nebo hotelové zařízení pro další veřejnost v našem městě – návštěvníky, sportovce
atd.

- jenom bych se chtěl zeptat, už tady o tom kolega Passinger mluvil, protože dnes není poptávka 
po nemovitostech, ale jestli si město udělalo nějakou kalkulaci – v jakém stavu budova je a jak 
velké by potřebovala, myslím tím finanční, investice – jestli to bude 1 nebo 2 nebo 3 mil.Kč, 
vím, v jakém stavu je budova, vím, že je tam problém s odpady, různě tam zatíká, ale skutečně 
chci ještě jednou apelovat na to, aby se tento materiál nepředkládal v městském zastupitelstvu, 
protože to zase dopadne fiaskem

p. Zácha, DiS.
- já musím reagovat na jednotlivé příspěvky
- vážené zastupitelky, vážení zastupitelé – nikdo vám nebránil dát protinávrh neschválit prodej, 

jediné, co mě vedlo k tomu, abych dnes předložil tento materiál znovu bylo to, že se 
zastupitelstvo neusneslo

- odpověď, jestli byla zpracována kalkulace v pravém slova smyslu ne, rekonstrukce objektu jde 
samozřejmě do desítek milionů, jestli budeme bourat nebo rekonstruovat, to ukáže čas

- děkuji za tu diskusi, věřte, že v tom, jak tady už říkala p.Netopilová, já k tomu nemám žádný 
osobní zájem, příště bych přivítal, jestli máte nějaké podněty, máte nějaké výsledky svých 
vlastních šetření, prosím, přijďte za mnou, můžeme to dát dohromady, můžete být 
předkladateli těchto materiálů, ale v poslední době se na zastupitelstvu akorát předháníme kdo, 
co, kde předloží na poslední chvíli, tak aby byl samozřejmě, co nejvíc slyšet

primátor Ing. Lajtoch
- přečtu vám jednací řád – technická poznámka je námitka proti nedodržení jednacího řádu nebo 

právních předpisů, která musí být po udělení slova předsedajícím přednesena v limitu 1 
minuty

- ptám se tedy p. Grambličkové jestli je to technická podle našeho jednacího řádu, pokud ne, 
pokračujeme dál

Mgr. Grambličková – technická
- nic nebrání p.náměstkovi, aby předložil materiál variantně – schvaluje/neschvaluje, myslím si, 

že po diskusi v zastupitelstvu by to bylo žádoucí

primátor Ing. Lajtoch
- dal jsem prostor, byť p.zastupitel Puchalský řekl diskuse/nediskuse, myslím si, že jste se tady 

mohli vyjádřit
- pokud budete chtít k tomuto materiálu diskutovat, tak do bodu Různého

891/20/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 
2507, č.p. 2507, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10, vše v 
k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do 
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vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007                
v platném znění 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu   
k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v 
k.ú. Přerov (nám. Františka Rasche 3) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. 
Přerov a pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z 
vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny 
ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 
zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou 
uvedeny v příloze č. 1 této předlohy.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- i když tam nedosahuje počet těch zájemců o odkoupení těch bytových jednotek těch 60%, tak 

jsem se chtěla zeptat jestli přesto trvá ten zájem těch nájemců o to odkoupení

p. Zácha, DiS.
- je tam zájem, z těch 9 bytových jednotek má 6 zájemců o odkup té bytové jednotky, 

samozřejmě pokud schválíme volné bytové jednotky, můžeme následně nabízet tak, jak jsme 
teď nabízeli ty odprodeje obálkovou metodou

Hlasování: 28 pro, 1 se zdržel, 4 nehlasovali

892/20/3/2013 Převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku  p.č. 5734/1 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova - části pozemku  p.č. 5734/1,  dle geometrického plánu  č. 5784-101/2013 
označenou jako  díl „a“, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  58 m2  v  k.ú. Přerov,  do vlastnictví 
S.M. za cenu v čase a místě obvyklou  56 820,-Kč,  tj. 979,65 Kč/m2.

Diskuse:
Mgr. Puchalský
- chtěl bych se p. Záchy zeptat – v důvodové zprávě je věta: V době převodu bude právní vztah 

řešen s vlastníkem stavby uzavřením nájemní smlouvy – to bude s kým teda, který ten vlastník 
bude nájemcem toho pozemku? A co znamená bezesmluvní užívání bude řešeno samostatně?

p. Zácha, DiS.
- samozřejmě p. M.
- protože p. M. užíval tu stavbu, na pozemek nebyl uzavřen žádný nájemní vztah tzn. my zpětně 

po něm budeme vymáhat nájemné

Mgr. Puchalský
- jak po něm budete vymáhat?

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- bezesmluvní užívání bude právě vymáháno na základě toho, že k tomu neměl p. M. žádný 

užívací titul jako je třeba nájemní smlouva nebo smlouva o výpůjčce

Hlasování: 30 pro, 3 nehlasovali
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893/20/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 1220/2 a p.č. 1234 v k.ú. Čekyně a pozemku 
p.č. 1690/8 v k.ú. Žeravice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 1220/2, ostatní 
plocha-skládka, o výměře 91 m2 a p.č. 1234, ostatní plocha-skládka, o výměře 3.173 m2 v k.ú. Čekyně 
a p.č. 1690/8, ostatní plocha-ostatní komunikace, o výměře 5 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví České 
republiky, právo hospodařit s nemovitostmi přísluší Lesům České republiky, s.p. se sídlem Hradec 
Králové, Přemyslova 1106, IČ 42196451 do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 
975.000,-- Kč,  a to za podmínky finančního krytí.

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali

894/20/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova  - pozemků p.č. 622/24 a p.č. 622/11, oba v k.ú. Kozlovice         
u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 622/24, trvalý travní porost, o výměře 1831 m2 a p.č. 
621/11, vodní plocha, o výměře 13 m2, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví Ing. F.K. a J.K. za 
kupní cenu ve výši - dle znaleckého posudku, cena v místě a čase obvyklá 61 740,- Kč, tj. 33,50 Kč/m2

a to za podmínky finančního krytí.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- není mi jasné, proč to má kupovat město, majitel peníze nemá, my asi máme
- pominu-li, že se nabízí forma nájemního vztahu, tak já tady nevidím za jakou částku 

v podstatě, když se nám ty peníze vrátí

p. Zácha, DiS.
- na konci toho usnesení máte napsáno za podmínky finančního krytí, to si určitě odpovíte na tu 

otázku, zda-li peníze máme nebo ne, odbor majetku je nemá
- žádost byla podána, my musíme projednat materiál v orgánech obce a zastupitelstvo rozhodne, 

že vykoupí za tu částku, tak půjdeme za majiteli pozemku, jestli s tím souhlasí a samozřejmě
naším úkolem bude ty finanční prostředky zajistit, pokud nevykoupíme tak je to pro nás 
bezpředmětné

- měla by tam být provedena, tak jak je ta studie z r. 2009, hovoří stavba, parkoviště a 
příjezdové komunikace a pokud by investorem mělo být město, tak předpokládám, že bychom 
měli stavět na vlastním pozemku

Mgr. Puchalský
- p. Zácha teď vyslovil hypotézu, která mě přímo šokuje, tak on naprosto dokonale zaměňuje 

veřejný zájem za zájem soukromý a opačně, to myslím je nepřijatelné
- osobně se domnívám, že tento materiál musí být neschválen, pokud vykonáváme jako 

zastupitelé funkci odpovědně a chceme být řádnými hospodáři tohoto města a ctít pouze 
veřejný zájem

- pokud nemáme peníze tak tyto věci nebudeme realizovat, ne že to musí jít do orgánů

Mgr. Grambličková
- myslím, že to bylo v souvislosti s tímto materiálem, že jsme obdrželi stížnost občana 

z Kozlovic, který si stěžuje na významný hluk z diskoték právě z tohoto fotbalového hřiště a 
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dává to nějak do souvislosti s tím, abychom nevycházeli vstříc tady tomuto požadavku na 
odkup těchto pozemků

- nevidím to, že bychom to měli takovýmto způsobem podmiňovat, ale přesto všechno 
využívám této příležitosti a připomínám, že je to problém nejenom Kozlovic, ale i celého 
města, bylo mi odpovězeno na základě mé interpelace na minulém zastupitelstvu, že se tím 
město bude zabývat, protože ten hluk začíná být neúnosný

- prosím, berte to zatím jako připomínku, která ne úplně souvisí s tímto materiálem, ale z části 
také souvisí

primátor Ing. Lajtoch
- myslím si, že je to v souladu se záměrem města pro p. Mlčáka, aby pokud město vlastní 

pozemky u těch sportovišť tak, aby je vlastnilo komplexně, takto jsme vykupovali se 
souhlasem některých zastupitelů i pozemky pod tenisovým areálem, vykupovali jsme nemalé 
pozemky kolem hokejového areálu, hokejové haly, to samé jsme řešili v Žeravicích, takže my
v převážné míře vlastníme pozemky, kde se nachází sportoviště a město je vlastníkem, toto je 
určité dořešení, uzavření do celku i v Kozlovicích

p. Hlavinka
- jenom chci říci, že samozřejmě fotbalový oddíl tam má problémy, v době, kdy se hrají 

mistrovská utkání, tak je tam omezená možnost parkování a je to velký problém, ty auta stojí 
už skoro po celé dědině, takže ten záměr je jasný – do budoucna vybudovat tam parkoviště pro 
návštěvníky hlavně toho fotbalového areálu

- divím se, že to může někoho šokovat, že takto uvažujeme

Hlasování: 25 pro, 3 proti, 3 nehlasovali

895/20/3/2013 Převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova 
pozemku p.č. 5466/291, p.č. 5466/290,  p.č. 5466/292, p.č. 5466/293, vše 
v k.ú. Přerov a infrastruktury na pozemcích p.č. 1583/1, p.č. 5056, p.č. 
5453/1, p.č. 5353/7, p.č. 5455/1, p.č. 5466/5, p.č. 5466/8, p.č. 5466/16, 
p.č. 5728/1, p.č. 5729, p.č. 5730, p.č. 5731, p.č. 5734/1, p.č. 5737/1, p.č. 
5466/291, p.č. 5466/290,  p.č. 5466/292, p.č. 5466/293  vše   v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění usnesení   přijaté  na 18. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova dne 17.6.2013, č. 789/18/3/2012 a to tak, že nově  zní:

1.Zastupitelstvo města Přerova schvaluje  bezúplatný převod  pozemku p.č. 5466/291, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 339 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví Ing. P. a Z.T., pozemku p.č. 
5466/290, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m2  v k.ú. Přerov  z vlastnictví M.F., 
pozemku  p.č. 5466/292, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 70 m2 v k.ú. Přerov, z 
vlastnictví M.a A.F.,  pozemku p.č 5466/293, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 133 m2  v 
k.ú. Přerov z vlastnictví Pavla Skřečka, Riedlova 2244/6, Přerov I -Město,  do vlastnictví   statutárního 
města Přerova.

2. Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemní komunikace, chodníku a veřejného osvětlení 
na pozemcích p.č. 1583/1, p.č. 5056, p.č. 5453/1, p.č. 5353/7, p.č. 5455/1, p.č. 5466/5, p.č. 5466/8, 
p.č. 5466/16, p.č. 5728/1, p.č. 5729, p.č. 5730, p.č. 5731, p.č. 5734/1, p.č. 5737/1,  p.č. 5466/291, p.č. 
5466/290,  p.č. 5466/292, p.č. 5466/293 vše   v k.ú. Přerov, (schválené v kolaudačním  rozhodnutí  
Magistrátu města Přerova, Odboru dopravy  ze dne 10.12.2009, č. 53/2009, kolaudačním rozhodnutí č. 
30/2011, kolaudačním souhlasem  č. 202/2008 vydaného Magistrátem  města Přerova, Stavebním 
úřadem Přerov  dne 22.10.2008 ) z vlastnictví   P.T., M.F., P.S., do vlastnictví statutárního města 
Přerova.
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

Hlasování: 31 pro

896/20/3/2013 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova –
pozemků p.č. 7223, p.č. 7219, p.č. 7196 , p.č. 7257, p.č. 7204, p.č. 7272 
vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 7223, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 7738 m2, p.č. 7219, ostatní plocha,  ostatní komunikace,  o výměře 3855 m2, p.č. 
7196,  ostatní plocha, ostatní komunikace,  o výměře 1257 m2, p.č. 7257,  ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře  206 m2, p.č. 7204, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
1305 m2, p.č. 7272, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2847 m2 vše v k.ú. Přerov     
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

2. neschvaluje úplatný převod pozemků p.č. 7223, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
7738 m2,  p.č. 7219, ostatní plocha,  ostatní komunikace,  o výměře 3855 m2, p.č. 7196 ,  
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1257 m2, p.č. 7257,  ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře  206 m2, p.č. 7204, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1305 
m2, p.č. 7272, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2847 m2    z vlastnictví České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova

3. rozhodlo , že statutární město Přerov nevyužije  předkupní  právo  k pozemku p.č. 7219,  a   
p.č. 7257,  vše  v k.ú. Přerov.

Hlasování: 30 pro

897/20/3/2013 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova –
části   pozemku p.č. 132, ost. pl.,   v k.ú. Žeravice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje úplatný převod  části pozemku p.č.132, ostatní  plocha,  dle geometrického plánu. 
č. 452-91/2010 označenou jako  pozemek p.č. 132/1, o výměře  529 m2  v  k.ú. Žeravice,  z 
vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. schvaluje bezúplatný převod  části pozemku p.č.132, ostatní  plocha,  dle geometrického 
plánu. č. 452-91/2010 označenou jako  pozemek p.č. 132/1, o výměře  529 m2  v  k.ú. 
Žeravice,  z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
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se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města 
Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

3. rozhodlo , že  statutární město Přerov nevyužije  předkupního práva  k pozemku p.č. 132, 
ostatní plocha, zeleň,  a k pozemku p.č. 131, zastavěná plocha a nádvoří  vše  v k.ú. Žeravice.

Hlasování: 30 pro

898/20/3/2013 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemků  p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 5307/110, p.č. 5307/220, p.č. 
5307/228, p.č. 5307/229, p.č. 5307/234, p.č. 5307/235 vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod pozemků  p.č. 5307/108, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 
4078 m2, p.č. 5307/109, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 49 m2, p.č. 5307/110, 
zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 179 m2, p.č. 5307/220, zastavěná plocha a nádvoří,  o 
výměře 21 m2, p.č. 5307/228, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 23 m2, p.č. 5307/229, 
zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 53 m2, p.č. 5307/234, zastavěná plocha a nádvoří,  o 
výměře 84 m2, p.č. 5307/235, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 84 m2,  vše v k.ú. Přerov 
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova za 
následujících podmínek:

1. Nabyvatel se zaváže  o uvedené pozemky  řádně pečovat, užívat je  pouze k účelům  provozu 
zimního stadionu a související sportovní činnosti  v souladu s veřejným zájmem a současně prohlásí, 
že předmětné nemovitosti  nepřevede  třetí osobě  vše po dobu  20 let od účinků vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že nabyvatel  poruší kteroukoliv z těchto povinností, dohodnou se smluvní strany  na 
smluvní pokutě  ve výši  ceny, kterou nemovitosti budou mít ke dni účinků vkladu vlastnického práva  
do katastru nemovitostí  dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.
3. Úhradu provede nabyvatel  ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení pokuty  převodcem písemně 
vyzván.
4. Bude-li zjištění sankce spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně jinými 
účelně vynaloženými náklady uhradí  nabyvatel i tyto náklady.
5. Převodce bude  oprávněn kdykoliv  během  stanovené lhůty kontrolovat  všechny omezující 
podmínky  ze strany nabyvatele a nabyvatel je povinen k tomuto je převodci poskytnout.
6. Nabyvatel bude povinen vždy k 31.12.  příslušného roku  během celé  stanovené lhůty  ( tj. 20 let) 
předat převodci písemnou zprávu  o zachování rozvoje aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k čemuž 
se nabyvatel  zavazuje. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši           
115 000,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2013

2. neschvaluje úplatný převod  pozemků  p.č. 5307/108, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 
4078 m2, p.č. 5307/109, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 49 m2, p.č. 5307/110, 
zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 179 m2, p.č. 5307/220, zastavěná plocha  a nádvoří,  o
výměře 21 m2, p.č. 5307/228, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 23 m2, p.č. 5307/229, 
zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 53 m2, p.č. 5307/234, zastavěná plocha  a nádvoří,  o 
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výměře 84 m2, p.č. 5307/235, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 84 m2,  vše v k.ú. Přerov 
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

Hlasování: 30 pro

899/20/3/2013 Bezplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - částí pozemků p.č. 877/10 a p.č. 877/48 oba v k.ú. Radslavice 
u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 877/10, 
ostatní plocha, o výměře cca 50 m2 a části pozemku p.č. 877/48, ostatní plocha, o výměře cca 80 m2

oba v k.ú. Radslavice u Přerova z majetku obce Radslavice, se sídlem Radslavice, Na Návsi 103 do 
majetku statutárního města Přerova.

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi obcí Radslavice (jako 
budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva 
bude uzavřena po dokončení stavby "Řešení převedení cyklistů pod mostem ev.č. 43415-1" do 60-ti 
dnů ode dne, kdy budoucí obdarovaný předloží budoucímu dárci geometrický plán potvrzený 
příslušným katastrálním úřadem, kterými budou zaměřeny převáděné pozemky dotčené stavbou.
       Budoucí obdarovaný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a  správní 
poplatek za vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel

900/20/3/2013 Převod id. 1/8 pozemků p.č. 6724/4, p.č. 6724/5 a p.č. 6724/7 v k.ú.
Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje účast statutárního města Přerova na veřejné dražbě, která byla nařízena usnesením –
dražební vyhláškou vydanou Exekutorským úřadem Olomouc – soudním exekutorem Mgr. 
Janem Svobodou dne 4.9.2013 pod č.j. 164 EX 1429/13-93, jejímž předmětem bude dražba 
spoluvlastnického podílu  id. 1/8 na pozemcích p.č. 6724/4 (ostatní plocha – sportoviště a 
rekreační plocha) o výměře 3337 m2, p.č. 6724/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 14 m2

a p.č. 6724/7 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 611 m2, vše v k.ú. Přerov.

2. schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/8 na pozemcích p.č. 6724/4 (ostatní plocha –
sportoviště a rekreační plocha) o výměře 3337 m2, p.č. 6724/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o 
výměře 14 m2 a p.č. 6724/7 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 611 m2, vše v k.ú. Přerov, 
statutárním městem Přerov příklepem ve veřejné dražbě dle bodu 1. usnesení s tím, že 
maximální výše podání, která může být statutárním městem Přerov ve veřejné dražbě učiněna, 
se stanoví na 140.000,- Kč, za podmínky finančního krytí.

3. schvaluje pověření Mgr. Zdeňka Vojtáška, vedoucího odboru správy majetku a komunálních 
služeb MMPr, zastupováním statutárního města Přerova při veřejné dražbě dle bodu 1. 
usnesení a ke všem činnostem s tím spojeným.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013
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Diskuse:
občan – Ing. arch. Horký
- jaký je předpoklad, že se do té dražby přihlásí někdo jiný než město Přerov, když je to o 1/8 

spoluvlastnického podílu pod pozemkem sportoviště

primátor Ing. Lajtoch
- samozřejmě tam může být nějaký spekulant, je to sportoviště, 99% vlastní město těch 

pozemků nebo 90%, ale bohužel ten prodej je tímto způsobem

p. Zácha, DiS.
- to je záludná otázka p. architekta, protože já fakt neumím věštit z křišťálové koule
- přihlásit se může kdokoliv, neumím na to odpovědět a my jdeme do té dražby s tím se porvat a 

uspět

Hlasování: 28 pro, 1 nehlasoval

901/20/3/2013 Úplatný převod pozemků p.č. 228/10, p.č. 228/11 a částí pozemku p.č. 
228/21 v k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví České republiky a 
příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví 
statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 646/15/4/2012 z 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
10.12.2012, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 228/10 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 47 m2 a p.č. 228/11 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře 25 m2, oba v k.ú. Lověšice u Přerova, z vlastnictví České republiky a 
příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 
546/56, Nusle, Praha 4, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 
37.080,- Kč.

2. schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 228/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 
výměře 47 m2, p.č. 228/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 25 m2 a částí 
pozemku p.č. 228/21 (ostatní plocha – dráha) označených v geometrickém plánu č. 388-
122/2013 ze dne 9.8.2013 jako pozemky p.č. 228/13 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 
121 m2 a p.č. 228/14 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 52 m2, vše v k.ú. Lověšice u 
Přerova, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, do vlastnictví statutárního 
města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Hlasování: 29 pro

902/20/3/2013 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 4519/2, ost. plocha, o 
výměře  336 m2, označené dle geometrického plánu č.  5759-86/2013 jako pozemek p.č. 4519/11, ost. 



27

plocha, o výměře 251 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerova za  část pozemku p.č. 4519/4, 
označené dle geometrického plán č. 5759-86/2013 jako pozemek p.č. 4519/12, orná půda, o výměře 8 
m2, vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví V.P., IČ 73774855.
Směna bude realizována s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí a to ve výši  89 630,-
Kč ve prospěch statutárního města Přerova.

Hlasování: 30 pro

903/20/3/2013 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  
spoluvlastnického podílu ve výši 69205/203682 na pozemcích p.č. 
3067/3, p.č. 3067/4 a p.č. 3067/5 v k.ú. Přerov, obec Přerov za část 
pozemku p.č. 3114/2, označenou dle geometrického plánu č. 5788-
125/2013 jako pozemek p.č. 3114/6  v k.ú. Přerov, obec Přerov ve 
vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, IČ 00053236, se 
sídlem Kratochvílova 128/41, Přerov I - Město, Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu spoluvlastnického podílu ve výši 
69205/203682 na pozemcích p.č. 3067/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 215 m2, p.č. 3067/4 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 226 m2 a p.č. 3067/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
211 m2 v k.ú. Přerov, obec Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova -   za  část pozemku p.č. 
3114/2, označenou dle geometrického plánu č. 5788-125/2013 jako p.č. 3114/6 (ostatní plocha -
ostatní komunikace) o výměře 59 m2 v k.ú. Přerov, obec Přerov ve vlastnictví Stavebního bytového 
družstva Přerov, IČ 00053236, se sídlem Kratochvílova 128/41, Přerov I - Město, Přerov. Směna bude 
realizována s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí ve výši 81.265,--Kč ve prospěch 
statutárního města Přerova. Smluvní strany uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického 
plánu, znalecký posudek a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí napolovic.

Diskuse:
Mgr. Puchalský – technická
- dle pravidel de mini mis tady není uveden, tady je pouze konstatován, to že čerpali a že těch 

14 tisíc nepřekročí, tak jaký je limit?

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- limit je 10 tis.euro za 3 po sobě jdoucí účetní období

Hlasování: 30 pro

904/20/3/2013 Nepeněžitý vklad nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1. schvaluje nepeněžitý vklad nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova -

pozemků p.č. 1537/1 (orná půda) o výměře 2216 m2, p.č. 1537/2 (ostatní plocha - skládka) o 
výměře 17 m2, p.č. 1537/3 (ostatní plocha - skládka) o výměře 102 m2 a p.č. 1537/4 (orná 
půda) o výměře 212 m2, části pozemku p.č. 1538/1 označené v geometrickém plánu č. 491-
41/2013 ze dne 15.5.2013 jako pozemek p.č. 1538/19 (orná půda) o výměře 15223 m2, 
pozemků p.č. 1538/2 (ostatní plocha - skládka) o výměře 11797 m2, p.č. 1538/4 (orná půda) o 
výměře 6020 m2, p.č. 1538/5 (ostatní plocha - skládka) o výměře 379 m2 a p.č. 1538/6 (orná 
půda) o výměře 1011 m2, části pozemku p.č. 1538/7 označené v geometrickém plánu č. 491-
41/2013 ze dne 15.5.2013 jako pozemek p.č. 1538/21 (ostatní plocha - skládka) o výměře 
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1597 m2, pozemku p.č. 1538/8 (orná půda) o výměře 1850 m2, vše v k.ú. Žeravice, včetně 
jejich součástí a příslušenství na nich se nacházejících, částí pozemku p.č. 1222/9 označených 
v geometrickém plánu č. 361-41/2013 ze dne 15.5.2013 jako pozemky p.č. 1222/13 (orná 
půda) o výměře 8340 m2, p.č. 1222/14 (orná půda) o výměře 1715 m2 a p.č. 1222/15 (orná 
půda) o výměře 772 m2, části pozemku p.č. 1222/11 označené v geometrickém plánu č. 361-
41/2013 ze dne 15.5.2013 jako pozemek p.č. 1222/16 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 
3755 m2 a části pozemku p.č. 1222/12 označené v geometrickém plánu č. 361-41/2013 ze dne 
15.5.2013 jako pozemek p.č. 1222/19 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 7 m2, vše v k.ú. 
Čekyně, včetně jejich součástí a příslušenství na nich se nacházejících, do základního kapitálu 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, 
Přerov, s tím, že na základě znaleckého posudku č. 2782-48/13 vyhotoveného znalcem Ing. 
Petrem Foltýnkem dne 4.8.2013 se nemovité věci započítají na vklad částkou 19.254.000,- Kč.

2. schvaluje nepeněžitý vklad movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova –
projektové dokumentace na akci „Rozšíření skládky TKO Přerov – Žeravice II, 2. etapa“ 
skládající se z projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou zpracovala v měsíci 
srpnu 2010 společnost EkoINPROS, spol. s r.o., IČ 00547522, se sídlem Svitavská 576/46, 
Brno, projektové dokumentace pro stavební povolení,  kterou zpracoval v měsíci říjnu 2012 
Ing. Cyril Mikyška – ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, IČ 45840971, s místem 
podnikání Braunerova 1681, Roztoky, a projektové dokumentace pro realizaci stavby včetně 
položkového rozpočtu, kterou zpracoval v měsíci dubnu 2013 Ing. Cyril Mikyška – ATELIER 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, IČ 45840971, s místem podnikání Braunerova 1681, Roztoky do 
základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 
sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, s tím, že na základě znaleckého posudku č. 1147/55/13 
vyhotoveného  znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem dne 22.8.2013 se movité věci započítají 
na vklad částkou 1.070.000,- Kč.

3. schvaluje převzetí závazku statutárního města Přerova ke zvýšení vkladu statutárního města 
Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 
27841090, se sídlem Na hrázi 3165/17, Přerov, o částku    20.324.000,- Kč nepeněžitým 
vkladem nemovitých věcí uvedených v bodě 1. tohoto usnesení a movitých věcí uvedených v 
bodě 2. tohoto usnesení s tím, že na základě znaleckého posudku č. 2782-48/13  vyhotoveného 
znalcem Ing. Petrem Foltýnkem dne 4.8.2013 se nemovité věci započítají na vklad společníka 
částkou 19.254.000,- Kč a na základě znaleckého posudku č. 1147/55/133/6/11 vyhotoveného  
znalcem Ing. Vratislavem Dočkalíkem dne 22.8.2013 se movité věci započítají na vklad 
společníka částkou 1.070.000,- Kč, a to za podmínky, že Rada města Přerova rozhodne v 
působnosti valné hromady společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, 
se sídlem  Na hrázi 3165/17, Přerov, o zvýšení základního kapitálu této společnosti o částku 
20.324.000,- Kč nepeněžitým vkladem nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova s tím, že na základě znaleckého posudku č. 2782-48/13 vyhotoveného znalcem 
Ing. Petrem Foltýnkem dne 4.8.2013 se nemovité věci započítají na vklad společníka částkou 
19.254.000,- Kč a na základě znaleckého posudku č. 1147/55/133/6/11 vyhotoveného znalcem 
Ing. Vratislavem Dočkalíkem dne 22.8.2013 se movité věci započítají na vklad společníka 
částkou 1.070.000,- Kč.

4. pověřuje podpisem prohlášení statutárního města Přerova o převzetí závazků dle bodu 3. 
tohoto usnesení primátora Ing. Jiřího Lajtocha.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Hlasování: 31 pro

905/20/3/2013 Uzavření „notářského zápisu – osvědčení o prohlášení právně 
významných skutečností, prohlášení vlastníků budovy o vymezení 
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bytových jednotek a smlouva o zrušení podílového spoluvlastnictví a 
jeho reálném vypořádání“ k objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 
1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemcích p.č. 3067/3, p.č. 3067/4, p.č. 3067/5 vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření „notářského zápisu – osvědčení            
o prohlášení právně významných skutečností, prohlášení vlastníků budovy o vymezení bytových 
jednotek a smlouva o zrušení podílového spoluvlastnictví a jeho reálném vypořádání“ k objektu k 
bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemcích p.č. 3067/3, p.č. 3067/4, p.č. 3067/5 vše v k.ú. Přerov (Šrobárova 9, 11, 13 v Přerově), 
který bude uzavřen mezi spoluvlastníky, statutárním městem Přerov, IČ 00301825, se sídlem Přerov I 
– Město, Bratrská 709/34, Stavebním bytovým družstvem Přerov, IČ 00053236, se sídlem Přerov I –
Město, Kratochvílova 128/41, manželi, panem Ing. B.K.a paní M.K., manželi, panem P.K.a paní J.K., 
paní A.L., paní L.O., a manželi, panem Ing. J.S. a paní E.S., pro dořešení níže uvedených 
majetkoprávních vztahů 
- prohlášení statutárního města Přerova o vlastnictví objektu k bydlení č.p. 1094, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3067/5 v k.ú. Přerov na základě § 3, zákona č. 172/1991 
Sb., v platném znění
- vymezení jednotek ve smyslu § 2, zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění
- zrušení podílového spoluvlastnictví a jeho reálné vypořádání
dle přílohy č. 1.

Diskuse:
Mgr. Puchalský – technická
- chtěl bych se zeptat p. Záchy, podle kterého právního předpisu zastupitelstvo schvaluje 

uzavření notářského zápisu atd.?

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- v tomto případě bych řekl, že zastupitelstvo postupuje podle Zákona o obcích – jsou to 

pravomoci orgánů – z hlavy to neznám – viděl bych to na zbytkovou pravomoc rady, kterou si 
zastupitelstvo může rozhodnout, ale na druhou stranu obsahem tohoto notářského zápisu jsou 
změny vlastnictví k nemovitostem, což je vyhrazená pravomoc zastupitelstva, přiznám se § a 
písmeno neznám z hlavy

Hlasování: 28 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval

906/20/3/2013 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
doprodej bytové jednotky č. 2531/2 prodávané formou výběrového 
řízení tzv. obálkové metody   a uzavření smlouvy o postoupení 
pohledávky

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2531/2  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 5503/132855 a příslušného spoluvlastnického podílu ve 
výši 5503/132855  k  pozemku p.č. 4170/2, zast. plocha a nádvoří  o výměře 587 m2, 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 507 510,- Kč za podmínky uzavření smlouvy o postoupení  
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pohledávky statutárního města Přerova za panem  L.M. ve výši 35 437,00 Kč, s 
příslušenstvím, za úplatu  55 556,- Kč.

2. schvaluje uzavření  smlouvy o postoupení pohledávky statutárního města Přerova za panem 
L.M. ve výši 35 437,00 Kč, s příslušenství, za úplatu 55 556,- Kč.

Hlasování: 32 pro

PŘESTÁVKA: 15.30 – 15.40 hodin

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

907/20/4/2013 Rozpočtová opatření č. 13 a č. 14

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

Diskuse:
Ing.Pospíšilová
- dnes bude mluvit za předsedu Finančního výboru, který byl projednáván FV a byl jednoznačně 

doporučen ke schválení

Hlasování: 27 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval

908/20/4/2013 Obecně závazná vyhláška č.../2013, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány loterie a jiné podobné hry, ve znění Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2012

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje nevydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2013, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška  č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány loterie a jiné podobné hry, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013

Diskuse:
Ing.Pospíšilová
- FV doporučil schválit usnesení tak, jak je navrženo

Hlasování: 29 pro, 2 se zdrželi

909/20/4/2013 Obecně závazná vyhláška č. …/2013, o zákazu provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her na celém území města

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, zastupitelé Ing. Richard Šlechta, Mgr. Helena 
Netopilová a Mgr. Vladimír Puchalský
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 
…/2013 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města v 
předloženém znění.

Diskuse:
p. Passinger
- už jsem k tomuto bodu vystupoval 4x, jsem zvolený zastupitel města a občané města Přerova, 

kteří ani jeden z nich po mě nepožadoval, abych nějakým způsobem prosazoval hrací 
automaty, takže budu hlasovat pro tento materiál a kde se vezme těch 30 mil.Kč nebo 20 
mil.Kč, co jde do rozpočtu města Přerova z těchto her, nevím, ale aby mi někdo řekl, že 
KSČM nepodporuje podnikání a že je nějakým způsobem omezujeme

- jednoznačně tento materiál podpořím a navrhuji podpořit tento materiál

Mgr. Grambličková
- domnívám se, že veškeré argumenty, které tady přednesl p.Šlechta jsou naprosto zbytečně 

řečené, protože to jsou věci, které přeci všichni víme a nemusíme o nich vůbec diskutovat, je 
to jenom o vůli nás všech jestli chceme mít na území města automaty a chceme mít město 
pokud možno bezpečné, čisté

- město Přerov v současné době bezpečné není, možná nechodíte pěšky, nechodíte večer domů, 
takže nevíte, jak lidé trpí, jaké mají obavy, používají taxíky, aby se dopravili ve večerních 
hodinách bez problémů domů, takže automaty rozhodně nepřispívají prestiži města Přerova a 
argument, že získáváme nějaké finanční prostředky na sport, u mě teda neobstojí, možná u vás 
ostatních ano

- takže nemůžu nepodpořit tento materiál

primátor Ing. Lajtoch
- minulý týden jsem seděl s ředitelem policie ČR Olomouckého kraje a s vedoucím odboru tady 

na Přerovsku a ptal jsem se na záležitost bezpečnost, bylo mi řečeno, že situace je standardní 
tak, jak v minulosti, spíš klesá kriminalita i ke vztahu k automatům na území města

- ano, je určitý problém v těch lokalitách kolem Škodovy ulice atd., ale policie tvrdí, že to má 
zmonitorováno a že ta situace je stabilizována

Mgr. Puchalský
- cílem a smyslem není situaci stabilizovat a konzervovat, ale nestandardně snížit, radikálně 

snížit
- vy jste tady před chvíli říkal, že tam, kde to je nutné se snažíme herny rušit, můžete nám sdělit, 

kolik heren magistrátní úřad zrušil?

primátor Ing. Lajtoch
- my vám to dáme písemně, třeba se zrušila herna, p. Puchalský, a vznikla nová lékárna na 

Wilsonově ulici
- byly zrušeny asi 2 herny, když jsme upravovali ten materiál, určitě je pokles heren
p. Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky
- nemůžu vám bohužel na vaši otázku odpovědět přesně
- určitě písemně odpovíme
- rušila se spousta heren v souvislosti s tím, co se týká blízkosti školství a ostatních zařízení v té 

jedné omezující vyhlášce, ale z hlavy to nevím, ale v té době to bylo moc heren

primátor Ing. Lajtoch
- zrušila se herna v blízkosti ZŠ Trávník, má tam být cukrárna, takže určitý pokles je, myslím, 

že pokles nastal od r. 2008 i ty změny, které nastaly, aby tam nešly reklamy, aby nelákaly 
hráče, aby prostě zůstaly herny jenom uzavřené

- myslím si, že jsme pro to udělali hodně a některá města se podle nás učí a upravují si i OZV
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Ing. Pospíšilová
- budu reagovat na slova p. primátora, že se jedná o standard – nevím, jestli standard je to, co je 

dobré, nevím, jak často chodíte lokalitou Kramářova, Čechova ulice a neříkám, že tam chodím 
večer, chodím tam ráno kolem půl šesté, v šest ráno a necítím se tam bezpečně, protože kdo 
chodí okolo, jsou právě ti lidé z těch heren

- můžu vám říct, že určitě nikomu nezáleží, jestli bude potřebovat 50 Kč nebo stovku, aby vás 
tam přepadl, protože nikdo jiný tam v tu ranní nebo večer nepůjde a nikdo vám nepomůže

- dále podpořím, co říkal p. Richard Šlechta, protože opravdu, tam, kde jsou ghetta jsou i herny 
a uvědomte si, že tam, kde byla ubytovna Českých drah, tam je nyní ubytovna pro sociálně 
slabé a můžu vám říct, že zrovna v této lokalitě je i herna – tuším bývalá prodejna potravin a 
chodí tam skutečně lidé sociálně slabí, jim to tam nahrává, je to blízko

- to, co říkala p.Grambličková je opravdu pravda – já se bojím a nikdy bych tam ani svoji dceru 
nepustila, raději pro ni pojedu autem

- zkuste si to večer opravdu projít sami, nebo brzo ráno a uvidíte

Ing. Šlechta
- nevím, jestli jste p. primátore dobře poslouchal, zabýváte se touto záležitostí od r. 2006, 

snažíte se, aby to bylo lepší a lepší
- v roce 2008 – 448 automatů, rok 2013 – 626 automatů – dvojnásobný počet automatů proti 

celorepublikovému průměru, tak nemaťte veřejnost, řekněte nechci rušit herny, nechci 
vyhazovat z Přerova automaty a postavte se k tomu přímo

primátor Ing. Lajtoch
- p. Šlechta, ty informace nemáte přesné, myslím si, že rušíme, ale ty automaty nebo LVT jsou 

přemisťovány po městě Přerově, ale dle naší statistiky jsme šli dolů a snažíme se regulovat 
ten počet na území města Přerova

Mgr. Puchalský
- prosím vás pěkně, řekněte kolik je na území města automatů, p. Šlechta to říká, vy to prostě 

nevíte, no tak netlachejte

primátor Ing. Lajtoch
- tlacháte akorát vy, pane zastupiteli, ty počty se mění, chovejte se slušně, pokud to ještě umíte
- na počátku roku jsme předkládali OZV, kterou jsme upravovali regulaci a počty těch 

automatů byly nižší

p. Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky
- k 31.12.2012 bylo VHP 72 a VAT 680, nemám zde aktuální stav, ale má zde k 9.9.2013, kde 

je snížení VHP na 64 a VAT na 568 a pokud vím, tak teď probíhají správní řízení, co se týká 
ostatních typů zařízení, kde to není dovoleno vyhláškou, kde když se dívám do seznamu, tak 
to bude zhruba ještě snížení kolem 20

Ing. Šlechta
- chtěl jsem přečíst ty data a kdybychom šli do roku 2011 a 2010, 2009, 2008 tak tam byl 

neustále nárůst, ano, byl tam jeden mírný pokles, ale ten není vůbec na návrat r. 2011, 2010, 
2009 a je to pořád víc

občan - p. Vyhlídka
- ať se všichni zastupitelé napříč všemi stranami vyjádří – souhlasíme s instalací současných 

hracích automatů v Přerově

Hlasování: 13 pro, 19 nehlasovalo
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910/20/4/2013 Obecně závazná vyhláška č…/2013, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány loterie a jiné podobné hry, ve znění Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2012 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2013, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška  č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány loterie a jiné podobné hry, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.11.2013

Hlasování: 28 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasovali

911/20/4/2013 Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 27 591,00 Kč za panem M.G., 
bývalým nájemce bytové jednotky č. 9 v objektu k bydlení č.p. 1605, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 4889/43  v k.ú. Přerov (Husova 15), vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 
nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. 9, v domě č.p. 1605  (Husova 15),

VARIANTA  II.
neschvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 27 591,00 Kč za panem M.G.   
bývalým nájemce bytové jednotky č. 9 v objektu k bydlení č.p. 1605, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 4889/43  v k.ú. Přerov (Husova 15), vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 
nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. 9, v domě č.p. 1605  (Husova 15),

VARIANTA  III.

schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 22 073,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné 
částky 27 591,00 Kč, za panem M.G., bývalým nájemce bytové jednotky č. 9 v objektu k bydlení č.p. 
1605, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4889/43  v k.ú. Přerov (Husova 15), 
vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. 9, v 
domě č.p. 1605  (Husova 15),

Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 10.11.2013

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- FV taktéž doporučil variantu III

Hlasování: 29 pro, 2 proti, 1 se zdržel

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek 
primátora Mgr. Josef Kulíšek.
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912/20/5/2013 Přistoupení města Přerova k Asociaci měst pro cyklisty

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje vznik členství statutárního města Přerova v zájmovém sdružení právnických osob 
Asociace měst pro cyklisty, se sídlem Olomouc, Wellnerova 3 (dále jen Asociace měst pro 
cyklisty) a podání žádosti o členství v tomto zájmovém sdružení po 1. lednu 2014, za 
podmínky finančního krytí,

2. souhlasí se zněním stanov a organizačního řádu zájmového sdružení právnických osob 
Asociace měst pro cyklisty dle příloh důvodové zprávy,

3. pověřuje primátora statutárního města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha všemi kroky souvisejícími 
se vznikem členství statutárního města Přerova v zájmovém sdružení Asociace měst pro 
cyklisty,

4. pověřuje primátora města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha a v případě jeho nepřítomnosti Mgr. 
Jiřího Janalíka, cyklokoordinátora města, jednáním za statutární město Přerov na valné 
hromadě zájmového sdružení Asociace měst pro cyklisty.

Diskuse:
p. Passinger
- toto je zajímavý materiál, nevidím důvod, proč bych ho měl podporovat, protože si myslím, že 

tento materiál bude chtít jen nějaké peníze, ale co to přinese městu Přerovu mi z toho není 
zřejmé

- to, že lidé budou jezdit na kole není dáno tím, že uděláme nějakou asociaci, myslím si, že to 
jsou zase vymyšlené nějaké akce, nějakých klubů, kteří nějakým způsobem potřebují peníze

- nemůžu si pomoct, proč bychom nemohli udělat asociaci těch, co jezdí autem, atd.
- kdyby to bylo konkrétně, že to bude přinášet nějakou cyklostezku atd.je věcí města, ale nemá 

to nic společného s nějakou asociací
- takže já se s tímto materiálem neztotožňuji a byl bych rád, kdyby tu byl někdo, kdo dokáže 

vysvětlit, co městu Přerovu to přinese v tom, když se zapojíme do nějaké asociace 

Mgr. Netopilová
- jsem naopak velice ráda, že město Přerov přistupuje k Asociaci měst pro cyklisty, dá se říci, že 

jsem na to už nějakou dobu čekala, ačkoliv asi nejsem ta, odkud vítr vane, jak tady naznačoval 
p. Passinger, nicméně spolu se studenty našeho gymnázia jsme se městskou cyklistikou 
zabývali už před několika lety a právě proto, že nejenom já, ale i další občané domnívají, jsou 
přesvědčeni, že městská cyklistika jako rovnocenná, alternativní doprava po takovém městě 
jako je Přerov s jeho rovinou, absencí kopečků je opravdu ideální, tak vítám každou takovou 
iniciativu, která nás aspoň trošku přiblíží k tomu, že se bude popularizovat městská cyklistika, 
že se budou shánět peníze nejenom na cyklostezky, ale na cyklopruhy, že se budou podporovat 
akce, které povedou k té popularizaci, že naši městští představitelé začnou jezdit na kolech do 
práce atd.

- takže já naopak velice vítám tuto iniciativu

Mgr. Puchalský
- řekl bych p. Passingere – cyklistika je zdravá, zvláště pro nás starší muže a kolo je třeba 

užívat, jezdit a být zdráv
- v návrhu na usnesení je taková úsměvná věc: ZM schvaluje vznik členství a ve stanovách je 

napsáno, že členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky města valnou 
hromadou sdružení, tak naše členství vznikne tím, že my se usneseme nebo že se usnese valná 
hromada asociace
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primátor Ing.Lajtoch
- na základě našeho usnesení se potom na valné hromadě usnese i ta asociace, nicméně je to 

materiál v zastupitelstvu, že vstupujeme do této asociace a pak se můžeme tedy přihlásit

p. Passinger
- nechtěl jsem se opakovat, ale budu citovat z tohoto materiálu: Výše ročních poplatků za 

členství  je odstupňovaná v závislosti na počtu obyvatel členského města. Pro velikost 
v kategorii do 50 tis. obyvatel, tedy pro město Přerov, je poplatek stanoven ve výši 10 tis. Kč

- já jsem se zeptal, co nám to přinese, městu Přerovu, tak teď vím, že 10 tis.Kč zaplatíme, ale 
přece nikdo tady cyklistiku neomezuje, město Přerov se o cyklistiku stará, takové množství 
peněz za cyklostezky, co se tady vybudovaly

- nemám nic proti tomu, aby někdo jezdil na kole, ale co konkrétně to městu Přerovu přinese, že 
bude v nějaké asociaci

primátor Ing. Lajtoch
- vše je v důvodové zprávě, myslím si, že tím, že vznikla Asociace, tak budeme mít určitý

mandát i komunikaci s Poslaneckou sněmovnou, se Senátem při tvorbě zákona, při úpravě 
zákona, kde bude moci tato Asociace  je připomínkovat a bude mít větší mandát pro úpravy a 
změny, prostě lepší podmínky pro cyklisty, je to tam i takto formulováno, bude podpora 
cykloturistiky a podpora cyklistiky

- Asociace bude partnerem při různých změnách zákonů apod.

Mgr. Netopilová
- zareaguji na p. Passingera – jednak přímo v tom materiálu je mimo jiné napsáno, že mottem 

Asociace mimo jiné je podpora rozvoje městské mobility jako systému s vyváženým podílem 
jednotlivých složek dopravy. Vizí je, mimo jiné, aby se cyklistická doprava, nikoliv sport, ale 
doprava, v rovinatých oblastech do r. 2025 se podílela minimálně, p. Passingere, 25% na 
celkové dělbě dopravní práce u cest do vzdálenosti 5 km, jak je známo, tak do vzdálenosti 5 
km jezdí většina automobilů atd., všechno je to tady, respektive to nejdůležitější

- k poznámce o poplatku – jsem přesvědčena o tom, že v naší republice, konkrétně třeba tady na 
Střední Moravě, je řada jiných mezičlánků, které organizují tržní komsomolci, jak je 
pojmenovala vtipně Vladimíra Dvořáková, to jsou zejména určití politici, že, to jsou agentury, 
které odčerpávají z obcí peníze např. na strategické plány

p. Laga
- taky jsem si studoval a specifické cíle Asociace, které jsou tady vyjmenovány, je jich asi 9 

nebo 10, tak já jsem tam nenašel nic světoborného, co nemůže zástupce nebo město Přerov 
provádět

- vím, že jsme už kdysi schvalovali, že budeme v nějaké Uherskohradišťské cyklostezce, určitě
jsme z toho něco podchytili a naučili, co nám to přineslo, ale zatím jsem to neviděl, co to 
přineslo a tady u tohoto vidím úplně to samé, protože to budou dělat ti samí lidé, kteří to dělají 
za město, tak to budou dělat za Asociaci, tak něco se tu dubluje jenom pro to, aby něco bylo

Ing. Šlechta
- nechci být neslušný, ale my jsme v souvislosti s Regionálním letištěm vynaložili desítky 

milionů korun a tak plamennou diskusi z vaší strany jsem nezaznamenal
- tam jsme vyhodili 20 mil. Kč, tady se bavíme o 10 tis.Kč

primátor Ing. Lajtoch
- p. Šlechta važte slova, desítky milionů Kč, vy nevíte kolik tam bylo, podívejte se do těch 

materiálů, když si je nastudujete, tak uvidíte, že to není tak, jak to vykládáte
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RNDr. Krestýn, Ph.D.
- jsem také pro podpoření návrhu, protože všichni dobře víme, že Přerov je notoricky sužován 

dopravními zácpami, s tím souvisejícím smogem, znečištěným ovzduším atd., proto si myslím, 
že je velice žádoucí přesedlání aspoň části automobilistů na jízdní kola a je to, prosím vás, 
trend ve spoustě evropských měst a na západě, např. Berlín atd., takže já jsem pro dělat 
maximum pro to, abychom ty lidi přesunuli z aut a motorových prostředků na jízdní kola

primátor Ing. Lajtoch
- my jsme s p. Martínkem, to je ten cyklokoordinátor, řešili tuto záležitost, psal o tom p. Čechál 

samozřejmě negativně, ale nemá o tom elementární informace, že jsme chtěli zlepšit 
průjezdnost Přerovem cyklistů

- zpracoval se na to projekt, vyhotovila ho firma Printes, je tam nějakých 30 nebo více změn a 
úprav, má představa byla, že se to podaří udělat teď v letních měsících, ale bohužel řada věcí 
se posouvá kvůli současnému stavebnímu zákonu, takže to bude připraveno někdy na první 
pololetí 2014

Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje
- k 21.10.2013 je v Asociaci celkem 34 měst
- město když vstupovalo do Uherskohradišťské charty, to byla taková první úroveň – město 

Přerov je v rámci cyklistické dopravy vnímáno velmi pozitivně, protože jak tady bylo 
vyjádřeno tak ta základní cyklistická síť se nějakým způsobem zde buduje a to, co se chtělo 
tou Asociací udělat to nastínil p. primátor, šlo v podstatě o to, že chyběl právní partner 
k Ministerstvu dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury, tudíž se chce nějakým 
způsobem apelovat i na úpravu norem, aby např. cyklopruhy byly možné realizovat při 
přejezdech různých křižovatek

- taková první vlaštovka, které se v současné době stala je to, že Státní fond dopravní 
infrastruktury bude v příštím roce podporovat cyklopruhy, do teď to neudělal, jsou to i 
úsměvné kosmetické věci – pokud jste se podívali na logo Ministerstva dopravy, tak 
v hlavičce bylo napsáno, že MD se stará o leteckou dopravu, o silniční dopravu, vodní 
dopravu, ale třeba týkající se cyklistické dopravy, tak tam nebyl žádný odkaz, tak teď když 
navštívíte stránky MD, rozkliknete si cyklistickou dopravu, jsou tam informace o 
cyklostrategii

- vize 25, která zde byla zmíněna, uvidíme, jako to do toho roku 2025 dopadne, aby ta 
cyklistická doprava byla v rámci té dopravy čtvrtinovou, uvidíme

- poplatek 10 tis.Kč, i Rada města tento záměr podpořila, že nás to posune opravdu i v tom 
setkávání se  zástupci těch měst, s p. Martínkem apod.

- to, co zde řekl p. primátor, kde se snažíme zřídit obousměrný provoz ve vybraných 
jednosměrkách, tak těch úprav bylo hodně, my se snažíme v té první fázi udělat úpravy, které 
nemají velký vliv na městkou kasu, tzn. jsou to určité úpravy např. ul.Bratrská, Bartošova, 
Mostní, nám. T.G.M., Sušilova ul., chceme umožnit vjezdu cyklistům i do pěší zóny v ul. 
Wilsonova, jsou to v podstatě akce, kde by se jednalo o změnu nebo úpravu dopravního 
značení, akorát jde o to, že v současné době zákazové a příkazové značky se řeší tzv. 
opatřením obecné povahy, což je časově náročnější, měli jsme ještě v záloze další ulice, je 
otázka jestli kompromisu jednání s dotčenými orgány a jednání třeba se Stavebním úřadem 
apod.

- to se snažíme a myslím si, že ta Asociace tu úroveň posune někde dál

Mgr. Puchalský
- p. primátore, vy jste před chvílí říkal, že p. Šlechta neví kolik šlo do letiště a.s., tak mohl byste 

nám to sdělit?

primátor Ing. Lajtoch
- vím, že to nebyly desítky milionů, sdělím vám to,  ale teď ne
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Mgr. Grambličková
- ono by to chtělo revizi našeho členství v nejrůznějších jiných spolcích, agenturách a 

asociacích, kde platíme zbytečné a mnohem větší peníze, konkrétně tento případ mě netrápí a 
možná fakt to bude přínosem

- těch 10 tis.Kč mi přišlo taky trochu nadbytečné, ale schválím to
- podívejme se na ty další spolky, kde platíme větší finanční částky a nepamatuji se, že bychom 

z toho měli nějaký užitek

Hlasování: 29 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval

6. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – bez písemné předlohy

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

913/20/7/2013 Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření 
Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov -
Předmostí, Hranická 14

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k protokolu o předání a 
převzetí nemovitého majetku k hospodaření uzavřenému dne 21. 02. 2013 mezi statutárním městem 
Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov -
Předmostí, Hranická 14. 
Předmětem tohoto dodatku je předání dokončeného technického zhodnocení s názvem „Rozšíření 
datové sítě do pavilonů A, B, C, D na Základní škole J. A. Komenského, Přerov - Předmostí“ v 
pořizovací ceně 59 275,48 Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci. Znění dodatku je 
přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval

914/20/7/2013 Fitness AVE Přerov - 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 Fitness AVE Přerov, IČ: 66743117, se sídlem 
Přerov, Nádražní 2, na náklady spojené s účastí závodníků klubu Lenky Červené a Jana 
Páleníčka na soutěži INBA Natural Olympia 2013 ve fitness, která se bude konat v termínu 7. 
- 10. 11. 2013 v San Diegu (USA).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013
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2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 397,8 - 50,0 2 347,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 104,0 + 50,0 154,0

Diskuse.
Ing. Pospíšilová
- FV se zabýval tímto bodem a doporučuje schválit usnesení dle předlohy

Hlasování: 26 pro, 5 se zdrželo, 2 nehlasovali

915/20/7/2013 PŘEROV MAMMOTHS - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. se neusneslo schválit 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: 31.12.2013

2. se neusneslo schválit následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 327,8 * - 25,0 2 302,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 174,0 * + 25,0 199,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- FV výbor se neusnesl, podotknu, že jsme projednávali záměr nikoliv dotaci a dovolím si zde 

ocitovat z jakého důvodu se FV neusnesl – opakovaně předkládaná žádost byla diskutována, 
nebyl tam uveden žádný statutární zástupce – ze zápisu FV: Vzhledem k tomu, že žádost o 
podporu směřuje k akci, která se uskutečnila již před několika měsíci považuje FV žádost za 
zcela nedostatečnou, postrádá informace o finančním zabezpečení akce, konkrétní náklady, 
výnosy, vyúčtování. Pokud by subjekt předložil tato data a dokladoval, že akce byla ztrátová a 
z tohoto důvodů žádá o pomoc s financováním, postoj FV by byl podstatně odlišný

Mgr. Karola
- pro vaše rozhodování byste měli mít některé základní informace – ač je to k nevíře jsem 

dlouholetým fanouškem tohoto nádherného sportu, je pravda, že tradice amerického fotbalu je 
ve městě Přerově velmi krátká, nicméně za tu krátkou dobu trvání se může pochlubit 
přerovský americký fotbal tím, že opakovaně v obou sezónách dosahoval ve srovnání všech 
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lig, které se hrály na území ČR a SR dlouhodobě nejvyšší návštěvnost, právě tomu mohl 
děkovat za to, že získal pořádání toho nejvyššího finálového utkání tzv. československého 
finále v americkém fotbalu od tradičně pořádající Prahy, ta úroveň podle Pražáků, jak jsem 
s nimi mohl mluvit je o několik levlů výše než byli Pražáci zvyklí ty peníze, které organizátor 
do toho investoval, byly ohromné a kdo tam byl viděl profesionálně nalajnované hřiště včetně 
tabulí

- tento sport k sobě natahuje typicky mládence s vyšší mírou agresivity a s nižším prahem 
bolesti, což obzvlášť v Přerově představuje potencionálně problematický typus

- nejedná se o střet zájmu, nejsem angažován organizačně, ani nijak jinak

Ing. Pospíšilová
- teď budu mluvit za sebe ne  za FV- p. Karola, tak proč jste jim neporadil, ať tu žádost nějak 

okomentují, když ji budu číst, tak je zde napsáno – žádost o přehodnocení a znovu předložení 
k projednání naší žádosti – na základě vašeho vyrozumění ze září letošního roku o neusnesení 
a zamítnutí naší dotace na pořádání republikového finále amerického fotbalu v Přerově vás 
tímto žádáme o přehodnocení a znovu předložení naší žádosti k projednání – nic jiného, 
nějaký podpis vedení týmu, nevíme, kdo to je, jméno, příjmení, prostě nic

Hlasování: 17 pro, 4 proti, 9 se zdrželo, 3 nehlasovali - NEPROŠLO

916/20/7/2013 TJ SPARTAK PŘEROV - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se 
sídlem Přerov, Bezručova 4, na náklady spojené s účastí družstva žen kuželkářského oddílu v 
Evropském poháru, konaném v termínu 1. - 5. 10. 2013 v německém Augsburgu.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

2 347,8 * - 20,0 2 327,8

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 154,0 * + 20,0 174,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- FV výbor doporučil schválit usnesení tak, jak je navrženo

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasovali

PŘESTÁVKA: 16.35 – 16.45 hodin

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
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8.1/20/8/2013 Možnosti navýšení kapacity domova pro seniory v Přerově - informace 
pracovní skupiny

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace z jednání Pracovní skupiny pro navýšení kapacity domova pro 
seniory v Přerově.

2. doporučuje zabývat se navýšením kapacity domova pro seniory formou dostavby pavilonu G 
stávajícího domova pro seniory v Přerově, Kabelíkova 3217/14a

3. ruší usnesení č. 819/18/8/2013 ze dne 17. 6. 2013 - záměr statutárního města Přerova – využití 
objektu administrativy č.p.  1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  
2294/2 v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) pro domov pro seniory a uložení úkolu Radě města 
Přerova vyhlásit výběrové řízení na poskytovatele sociální služby domov pro seniory.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: průběžně

Materiál byl předkladatelem Mgr. Hluzínem stažen,  protože nebyl projednán Radou města.

917/20/8/2013 Hospic na Svatém Kopečku - mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Hospic na Svatém Kopečku, IČ 73634671, 
Sadové náměstí 24, 772 00  Svatý Kopeček, na provoz zařízení pro rok 2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.12.2013

2. schvaluje schválit následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

620 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 
(pohotovostní služba lékáren, 
příspěvek na pobytovou sociální 
službu)

145,0* - 20,0 125,0

4359 620 Ostatní služby a činnosti v 
oblasti sociální péče

0,0 + 20,0 20,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Diskuse:
Mgr. Puchalský - technická
- já jsem se samozřejmě hlásil  tomu předchozímu – p. náměstek to může předložit jako 

zastupitel, nemusí to být projednáno v radě
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primátor Ing. Lajtoch
- p. náměstek to nechce předložit jako zastupitel a chtěl by to ještě projednat v radě

Ing. Pospíšilová
- FV projednal materiál a jednoznačně doporučil schválit usnesení tak, jak je napsáno
- za sebe bych jen chtěla říct, že v tom materiálu je stanovisko odboru ekonomiky, že je žádáno 

o tuto dotaci opakovaně a že by si měl Hospic zažádat v rámci grantového programu a chtěla 
bych se zeptat, jestli někdo to vedení Hospicu upozornil, že si má požádat v rámci grantu

Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
- jednáme s tím, že další žádost by byla směřována do grantového programu

Hlasování: 33 pro

918/20/8/2013 Sdružení Linka bezpečí - mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Sdružení Linka 
bezpečí, IČ: 61383198, se sídlem, Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice, jako příjemcem 
dotace, na podporu krizové telefonické pomoci.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

620 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 
(pohotovostní služba lékáren, 
příspěvek na pobytovou sociální 
službu)

150,0 - 5,0 145,0

4379 620 Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální prevence

0,0 + 5,0 5,0

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- FV podpořil a doporučuje schválit dotaci 
- teď za sebe – u tohoto materiálu se odbor ekonomiky nevyjádřil, i když opakovaně žádá Linka 

bezpečí o podporu, takže jestli byli také upozorněni, že si mají žádat o grant

Hlasování:  31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval

9. RŮZNÉ

919/20/9/2013 Bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod movitého majetku 
uvedeného v příloze č. 1 důvodové zprávy z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
příspěvkové organizace Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola, Přerov, Přerov II -
Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083.

Diskuse:
p. Tomaníková
- zajímalo by mě těch 13 volných kanceláří jak se využije, protože do tohoto objektu jsme 

investovali řadu finančních prostředků, zda se tam přesune některé oddělení nebo co s těmi 
kancelářemi budeme dělat dál

Ing. Bakalík – tajemník MMPr
- jednání se státem jsou velmi obtížná, jsou dlouholetá, protože uvolněné prostory na budově 

Smetanova 7, to jsou ty prostory, kde pořád platí věcné břemeno státu, na tyto prostory je tam 
32 funkčních míst, takto přesně zní ta tehdejší dohoda se státem, která jsou pro stát 
vyblokována, v současné době finišují jednání se státem ohledně možné směny za již užívané 
budovy v objektu T.G.M. 16, první a část druhého nadzemního podlaží

- v tuto chvíli si stát musí udělat pořádek se svými organizačními složkami, protože on by byl 
schopen nebo má to takto dáno, tou delimitační dohodou respektive tím věcným břemenem, že 
by to byl schopen obsadit hned a neptat se nás

- my se snažíme přes tento prostor právě dostat k budově T.G.M.16, takže v tuto chvíli nábytek 
tam není, prostory já obsadit úřadem nemůžu, protože v žádné chvíli nevím, kdy se stát 
rozhodne, že využije toho věcného břemene ve svůj prospěch, proto se snažíme ta jednání 
urychlit, v současné době se připravují určité kroky i vůči Úřadu práce, který je za stát tou 
složkou, která má správcovské právo k tomu jednomu patru v budově na T.G.M.16, takže 
nábytek nic, v tuto chvíli máme připravenu variantu, které odbory, protože momentálně je 
volné, tuším to první patro na Smetanově 7, my máme připraveno na odboru vnitřní správy, 
pakliže by jednáni se státem dopadla dobře, jak ten úřad na Smetanové ulici má organizovat, 
které odbory kam do kterého patra dát, ale bez toho, až budeme mít ukončeny jednání se 
státem, tak nejsme schopni tuto akci rozjet

- souvisí to trošičku i se stavem budovy ve dvoře té Smetanovy 7a, který není v tuto chvíli 
nejlepší, ale musíme počkat skutečně, jak dopadnou jednání a to tak, že rychlá jednání se 
státem

Hlasování: 33 pro

10. NÁMĚTY, DOTAZY A PŘIPOMÍNKY

p. Tomaníková
- obrátila bych se na vedení radnice a řízení zastupitelstva, aby vždy před schválením programu 

řekli uceleně, které materiály se zruší, pak dojde k takové divné tahanici, k otrávení občanů a i 
pro nás, my dopředu budeme vědět, který bod se ruší, který se stahuje, přece to musíte vědět 
před začátkem jednání

primátor Ing. Lajtoch
- beru to jako připomínku, p. náměstek mi to řekl před schůzí, jsme se tak dohodli, takže jsem 

informoval o těch změnách materiálů, které jsou předkládány, ty co se zruší, o těch jsem 
nehovořil, beru to jako připomínku a v případě kdyby tato situace nastala budeme informovat 
před schválením programu
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Mgr. Netopilová
- mám jednu otázku, jednu připomínku, prosbu, žádost, záleží na tom, jak si to kdo vyloží
- dotaz směřuje asi na odbor životního prostředí – s překvapením jsem si všimla, že 

v Předmostí, ve Sportovní ulici, kolem bývalého kina Panorama, tak ještě níž, kde je tenisový 
kurt tak byly vykáceny 4 velké lípy a velmi mne to překvapilo z mnoha důvodů, jedním z nich 
je to, že si pamatuji, jak jsme tady projednávali případnou autobusovou zastávku zejména pro 
seniory i z pečovatelského domu a z okolních rodinných domů a ty lípy byly nepřekonatelným 
problémem po dost dlouhou dobu, dokonce p. Kulíšek tvrdil, že jsou to plíce Předmostí apod. 
a najednou teď celkem úplně potichu ty lípy byly skáceny, zřejmě už ani není důležité, že 
pořád ještě je vegetativní období a jsou pryč

- doufám tedy, že to znamená, že případná autobusová zastávka pro seniory bude a že jí už nic 
nebrání a peníze se najdou

- máme před sebou zhruba rok tohoto funkčního období a já bych chtěla požádat Radu města, 
aby popřemýšlela, je to už po několikáté o zastoupení naší koalice SpP v komisích Rady 
města, to zastoupení je naprosto nedostatečné, řekla bych, že přístup rady k této věci je 
nedemokratický, že například opozice KSČM své zástupce má buď ve všech nebo téměř ve 
všech komisích, my přesto máme 6 zastupitelů, stejně jako ODS, o 2 více než TOP 09, o 4 
více než KDU-ČSL, tak jestli se nemýlím máme 2 lidi ve dvou komisích a to je všechno

- nemáme dostatek informací k materiálům, musíme se pracně dožadovat nejrůznějších 
materiálů přímo na odborech města, nemáme přístup rovnocenný k tomu,  k čemu mají přístup 
jiné politické strany

Mgr. Grambličková
- byla jsem během přestávky vtažena obyvateli Velkých Novosad do jejich problému trošičku 

důkladněji
- ukazovali mi fotografie, obrázky z místa jejich bydliště, ze kterých by se vám zvedal žaludek, 

upozorňovali mě na významný bezpečnostní problém, který zcela zjevně souvisí s tou 
současnou ubytovnou, kde si nenalhávejme, v Chemiku jsou ubytováváni už teď občané, které 
jsme tam určitě ubytované mít nechtěli

- požádali mě, abych to nějak řešila, jim se velice líbil můj jen tak pronesený návrh na zbourání 
Chemiku a požádali mě, abych dala návrh na zbourání Chemiku, samozřejmě vím, že to takto 
od stolu nelze dát návrh na to, abychom zlikvidovali tuto budovu, ale přes to všechno si 
myslím, že bychom jsme se měli zabývat dál, co s ní…

- jednak bychom se měli zabývat současnými nájemci, kteří zcela zjevně, možná plní veškeré 
podmínky, které by měli, ale není to v souladu určitě s koncepcí nebo s představou města
Přerova, co tam mají provozovat, čili zvážit případnou výpověď z nájmu a zvážit i technický 
stav budovy, jestli má ještě smysl tuto budovu opravovat

- v Přerově máme spoustu volných prostor, hodně volných bytů a myslím si, že ubytovny tady 
fakt nepotřebujeme

- víceméně otevírám tuto záležitost, abyste se tím nějakým způsobem zabývali, jak zamezit 
růstu tady těchto ubytovaných ve městě Přerově, konkrétně to můžeme dělat samozřejmě jen 
v budovách, kde jsme vlastníci, jinde máme asi dosti krátké ruce

RSDr. Nekl
- chtěl bych opravdu požádat radu, aby vyslyšela to, co tady říkala p. Netopilová, protože naše 

strana od prvopočátku říká zastoupení ve všech orgánech od obce až po parlament by mělo být 
poměrné podle výsledku voleb a myslím si, že by si zasloužili, aby měli své zástupce 
v komisích a výborech našeho města

- plynule bych navázal na p. Grambličkovou, tady budu asi požadovat písemnou odpověď –
obrací se na mě, jako zastupitele města Přerova, sdělovací prostředky a protože nemohu získat 
relevantní informace, tak já je přednesu – jedná se o bývalý dům provozního oddílu Českých 
drah, v Tovární ulici v Přerově a tento dům, pokud já vím, vždy sloužil ve své většině, jako 
kancelářské prostory, mezitím tam byla nějaká jídelna atd. a pouze 4 nebo 5 místností podle 
místních pamětníků, bylo vyhrazeno pro ubytování turnusových pracovníků drah
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- takže by mě zajímalo, jak probíhala rekolaudace této budovy z kancelářské budovy na 
ubytovnu, jakým způsobem a jak bylo dáno vyjádření k bezpečnosti této budovy – požární 
ochrana, únikové východy, samozřejmě hygienické, tzn. sociální zařízení, sprchy atd.

- tyto otázky občany města velmi zajímají, ono není příjemné jít kolem heren, ale ono není 
příjemné jít nakupovat do nejmenovaného supermarketu nebo vystupovat na autobusovém 
nádraží a potkávat se s těmito lidmi, jistě dostali se do svízelné situace, mají právo na nějaké 
ubytování, ale bohužel takovým to způsobem to nelze řešit, aby se sociální bydlení řešilo tímto 
způsobem místo, aby to bylo komplexně pojato

- jak bylo řečeno p. Grambličovou, když se jednalo o jiné budově – jestli je vůbec přehled o tom 
kolik tam žije občanů a jestli je to jen pro občany města Přerova nebo jestli je to svoz těchto 
osob z celé Moravy, protože jedna paní povídala, nechci šířit paniku, ale provozovatel tohoto 
zařízení prý má obrovský zájem o hotel Strojař atd., tak abychom se opravdu nestali takovým 
tím speciálním městem, kde sice budeme poskytovat sociální služby a útočiště těmto lidem, 
ale občanům města Přerova to velmi ztrpčí život

primátor Ing. Lajtoch
- nám samozřejmě není jedno, co se děje v provozním oddílu, protože České dráhy to prodaly 

nějakému, teď si nemohu vzpomenout, nějaký PhDr., který za mnou chodil, jak by tyto 
objekty využil

- v dobré víře jsem mu říkal, že to byly kanceláře, ať to zrenovuje na kanceláře, pak jsem ho 
neviděl půl roku, dnes tuším to pronajal p. Mirgovi

- magistrátní úředníci provedli kontrolu všech městských ubytoven, o tom vás bude informovat 
p. Pospíšilová, abyste měli přehled

- v minulém týdnu navštívil p. tajemník s týmem úředníků tuto ubytovnu, takže vás bude 
informovat

- jsem přesvědčen, že tam byly převážně kanceláře, jedno poschodí bylo ubytovací kapacita pro 
výpravčí, průvodčí atd., bohužel, doklady, které předkládali p. tajemníkovi, Stavebnímu úřadu 
jsou podstatně jiné od vlastníka

- p. tajemník vás bude informovat, potažmo p. Juliš o tom stavu jak to tam vypadá, co se děje a 
jaké jsou kroky hygieny v návaznosti na toto ubytování

Ing. Bakalík – tajemník MMPr
- žijeme v tomto městě a názory občanů sledujeme velmi pečlivě, otázky je trochu si srovnat, co 

povídala jedna paní
- základní věc a to jsou naprosto relevantní informace, jsou aktuální, ta ubytovna byla 

kolaudována někdy v r. 1960, vždy jsme tomu říkali drážní nebo provozní oddíl, ale vždy to 
bylo v režimu speciálního drážního úřadu

- samozřejmě jakmile došlo k situaci, kdy tato budova byla prodána a začaly se tam dít věci, 
které všichni sledujeme, s nějakými obavami, možná, tak magistrát nespal

- základní požadavek na Stavební úřad jak je to s příslušnou dokumentací, jestli to nepodléhá 
režimu rekolaudace, kdo tam hlídá, jak se to dozoruje, kdo tam chodí, splňuje to normy, 
všechny tyto otázky vedoucí Stavebního úřadu tlumočil na vedení Drážního úřadu, protože 
prodejem této budovy se samozřejmě ten režim vymanil z této gesce a jakoby padal teď pod 
gesci našeho magistrátního SÚ, a z těch kusých odpovědí, které jsme získali od Drážního 
úřadu, tak jednoznačně vyplývá, že žádné jiné než ty původní kolaudační dokumenty, možná 
z toho r. 1960 k dispozici nejsou, takže jestli tam něco probíhalo v mezidobí 40-ti let, v tuto 
chvíli náš SÚ tyto informace nemá a umím si představit, že by mohl zahájit ještě podrobnější 
detektivní pátrání, určitě s o to pokusíme

- k tomu, co řekl p. primátor – koordinovaná kontrola proběhla minulý čtvrtek, bylo to za 
asistence správce tohoto objektu nebo nájemce, za účasti SÚ, mě a pracovnice hygieny, což je 
důležitá informace, protože tam se v současné době a všichni lidé to vidí zvenčí, natírají se 
tam okna, práce se tam dějí i zevnitř – práce typu výmalba stěn, rekonstrukce stávajících 
sociálních zařízení. Pracovnici hygieny speciálně zajímalo, jestli počty, které jsou na
jednotlivých patrech opravdu odpovídají a budou odpovídat jejich hygienickým normám, to si 
samozřejmě hlídají oni, čili v tuto chvíli, tak jak ty informace jsou
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- k počtu, co nám sdělil správce – zhruba +/- 150 lidí, tato ubytovna je dimenzována na 
nějakých 200 až 210 lidí

- ta nejpřísnější kontrola bude v režimu hygienické stanice, kdy oni si to tam v podstatě sami ve 
svém režimu budou sledovat, žádná rekolaudace neproběhla, nedějí se tam práce, do kterých 
by měl vstupovat náš SÚ  jinak než pravidelnými koordinačními šetřeními a ty si pohlídáme 

RNDr. Juliš – vedoucí Odboru Stavebního úřadu a životního prostředí
- to, co popsal p. tajemník, znamená to, že je to nocležna a jídelna, takto je poslední dochovaný 

právní stav
- Drážní úřad, který je speciální SÚ disponoval dokumentací pouze od r. 1990 s tím, že veškerá 

jiná dokumentace pokud existovala byla předána nabyvateli tohoto objektu a ten samozřejmě 
jinou nemá nebo nepředložil

- SÚ může pouze zkontrolovat, zda stav objektu je takový jaký odpovídá projektové 
dokumentaci ke dni té kolaudace a zda tam neprobíhají takové stavební práce, které by 
vyžadovali opatření SÚ, v momentě, kdy budou vyžadovat opatření SÚ lze vyžadovat normy 
respektive vyhlášku, která upravuje požadavky na ubytovací zařízení, do té doby nechá 
zpracovat současného vlastníka zjednodušenou dokumentaci pasport stavby a orgány hygieny 
budou schvalovat provozní řád

- pokud zjistí orgány hygieny, že může být stavem, vybavením tohoto zařízení ohroženo zdraví, 
dá podnět SÚ a ten může nařídit provedení úprav

- rád bych ještě odpověděl p. Netopilové na ty lípy – ano, ty lípy byly dlouhým problémem, 
jedním ale jenom, proč nebyla realizována zastávka na ul. Sportovní, ale vzhledem k tomu, že 
postupoval jejich stálý ořez, kdy se i opticky a esteticky měnily, prováděly se opravy na sítích, 
tak se zhoršoval i jejich zdravotní stav a už v době, kdy se rozhodovalo o tom, jestli tam ta 
zastávka bude nebo ne, tak byly ke kácení povoleny

Ing. arch. Petroš
- pár připomínek k historii budovy Českých drah – provedl jsem takovéto detektivní šetření, 

v roce 1960 bylo stavební povolení, projektantem byly Pozemní stavby Olomouc, závod 
Přerov na ul. Kojetínské a budova měla název „Stravovna a nocležna Československých 
státních drah“ – budova byla zhruba pro 290 pracujících nebo nocležníků

- v r. 1963 byla stavba objektu ukončena a od 1.7.1963 vznikla organizace Českých drah, 
provozní oddíl Přerov, ta měla zhruba 220 zaměstnanců, byla to administrativa včetně 
dispečerů, nocležny byly pouze v druhém nadzemním podlaží, v přízemí tam bylo několik 
lepších vybavených pokojů pro návštěvy

- 1.9.1991 byl provozní oddíl zrušen a vzniká organizace Železniční pojišťovna Gral, od 
1.1.1993 generální ředitelství tam mělo celkem 180 zaměstnanců tzn. pořád ta budova byla 
spíše na administrativu než na ubytovnu
potom došlo k zániku sloučení pojišťovny s pojišťovnou Ministerstva vnitra

- Od 1.1.1995 vznik Správy železniční dopravní cesty Přerov, tato organizace opět byla zrušena 
a od r. 2003 byla tato Správa přesunuta do Otrokovic a od té doby je ten objekt bez využití, ale 
z toho, co jsem zjistil, tak to většinou byla administrativní budova

p. Passinger
- jako zastupitel jsem povinen vám dát informaci, abyste věděli jaká je situace v této ubytovací 

službě
- nějaký zaměstnanec, který mě zaměstnává, vede mě jako vedoucí zásobování vodou a 

dodávám za Strhanec, jsem zodpovědný za dodávku pitné vody
- jako ubytovnu – tam byl nějaký p. Mirga, doposud nám dluží 45 tis.Kč za vodu a přesunul 

komplet tuto ubytovací službu na svoji družku Landoriovou, tím pádem on se přesunul 
k nádraží, takže bych chtěl upozornit, že jeho činnost není zas tak úplně dobrá, protože pokud 
bude postupovat stejně, tak nám dluží 45 tis.Kč, někomu dalšímu bude dlužit další peníze atd.

- nevím, jak se z takových osob peníze vymáhají, takže bych chtěl říct, že není všecko tak čisté
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Mgr. Grambličková
- všichni jsme tady vyslechli, myslím, se zájmem, jakým způsobem úřady postupovaly ve  

vztahu k té drážní ubytovně, ale vlastně tady nezaznělo, jestli podobný postup byl i v ubytovně
Chemik, jestli i tam byla kontrola hygieny, sociálních pracovníků, a pokud ano, tak vás 
prosím, abyste mi podali informaci 

- z těch návrhů, které jsem vám dala, které se vám možná zdají v této chvíli absurdní, oni možná 
tak absurdní nejsou ve vztahu k této ubytovně, ale každopádně bych chtěla písemnou 
odpověď, aby to nezapadlo

primátor Ing. Lajtoch
- určitě to nezapadne paní zastupitelko, nicméně já jsme říkal, že p. Pospíšilová bude 

informovat, kdybyste poslouchala, já jsem dal prostor zastupitelům, jsem hovořili o jedné 
ubytovně, paní Pospíšilová bude informovat o kontrole, kterou provedl sociální odbor u všech 
ubytoven na území města Přerova a ty kontroly se permanentně opakují

Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních služeb a školství 
- sociální pracovníci odboru provedli v terénu monitoring všech ubytoven, na území města 

Přerova funguje 12 ubytoven s tím, že na ulici Polní provozovatel zvažuje zřízení další 
ubytovny

- co se týká ubytovny na ulici Tovární – aktuální kapacita ubytovny je 200 osob, aktuálně jsou 
obsazena 4 patra a 170 osob, kteří pobírají sociální dávky

- my jsme jako odbor avizovali kontrolu u příslušných orgánů, co se týká SÚ, KHS, ÚP, odboru 
ekonomiky ve vazbě na poplatek z ubytování atd., tyto kroky byly učiněny s tím, že ta zpětná 
reakce je taková, že v podstatě ubytovny jsou provozovány na základě živnostenských 
oprávnění, pokud jsou tam nějaká pochybení, tak se jedná o drobná pochybení, která jsou 
řešena s těmi kontrolními orgány

- rovněž jsme jednali i s ÚP jestli je tam možnost nějakým způsobem ovlivnit doplatky na 
bydlení, které jsou zasílány přímo na účty těch provozovatelů, dnes jsem konkrétně jednala 
s Ing. Schindlerovou, nicméně podle předběžných informací budou tam nějaké redukce nebo 
snížení částek doplatku na bydlení, nicméně nebude to tak, že by se to provozovatelům 
nevyplatilo

- takže ty nástroje k regulaci ubytoven na území města Přerova, pokud jsou volné objekty, jsou 
velmi omezené ze strany odboru sociálních věcí

p. Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky
- rovněž Odbor ekonomiky provádí kontroly, zda je všechno zaznamenáno v ubytovacích 

knihách, k dnešnímu dni to bylo v pořádku, nebyl zaznamenán nějaký problém
- nedovedla jsem odpovědět, co se týká heren – informaci již mám – od r. 2009 z původních 57 

heren je k dnešnímu dni je 38 povoleno

Primátor Ing. Lajtoch
- p. Puchalský nerušte, chovejte se důstojně, jste dospělý muž, myslím, že to vám nepřísluší, 

buďte slušný
- já se chovám slušně, ale vy se nechováte slušně, je to normální z vaší strany?

p. Laga
- provozní oddíl pokud bylo, tak ubytovna byla v jednom patře, to bylo v době největší potřeby 

ubytovny, všechno ostatní byly kanceláře a v přízemí byla jídelna s kuchyní a byly tam 
skutečně 2 pokoje, takový lepší, a bylo tam několik míst pro technický personál, který 
udržoval tuto budovu

- skutečnost je, že všechno ostatní byly úřednické místnosti, nikoliv, že by to byla ubytovací 
kapacita, nikde ve čtvrtém, ve třetím, nikde nebylo, že by tam byly ubytovny

- je tomu dnes týden, co jsme se sešli osadní výbory s majetkem města a řešili jsme návrhy na 
příští rok, které se připravují
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- bylo nám tam, osadnímu výboru, taktéž sděleno, že se předpokládá částka 550,-Kč na hlavu, 
na obyvatele místní části

- je pravdou, že na letošní rok tato částka byla a osadní výbory ji využívají, ale ovšem tato 
částka je tak, s odpuštěním, nicotná, že když si vezmu, že některé místní části, které mají 150, 
160 tis., tak za těch 150, 160 tis. si spraví tak 50 m chodníku a nic víc se v té místní části 
neudělá, když to má být na kulturu, na všechno ostatní, tak je to opravdu nic a měli bychom 
zvažovat, jak těm místním částem pomoct

- samozřejmě, že budeme připravovat rozpočet a protože tady se pořád přemílají herny, tak 
určitě přijdu s nějakým návrhem, abychom tedy mohli ty peníze využít, částečně i pro místní 
části a uvidíme, jestli by se nedalo pro ty místní části zlepšit

p. Zácha, DiS.
- začnu od posledního příspěvku p. Lagy – odbor majetku se sešel se všemi předsedy osadních 

výborů, dal jim ty návrhy, my víme, že v místních částech, tak jak na území města, peněz není 
a nebude nikdy dost, věřte, že bychom vám rádi dali, hospodaříme s tím, co máme k dispozici, 

- velmi stručně zareaguji na ty ubytovny, které rostou nejen na území města Přerova, ale i celé 
ČR a musím být velmi opatrný, co teď řeknu, ale dívám se na pana teď exposlance Nekla, ono 
se to z vašich úst velmi dobře poslouchá, ale je potřeba změnit zákony, protože vidíte SÚ 
koná, bytová správa se snaží taktéž, tlačíme na ÚP, na jiné organizace, hygiena, ale když nám 
všude řeknou, že je to v pořádku, že tady ta lichva je skvělé podnikání a určitě jste včera 
sledovali pořad na ČT1 jaký je to na území celé ČR problém tady tyto sociální ubytovny, ale 
já věřím, že nové osazenstvo to změní a nebudeme muset Chemik bourat a budeme moct ho 
prodat normálně ve výběrovém řízení bez toho, abychom tam měli ohrožení, že tam bude 
nějaká sociální ubytovna

občan – p. Kohout
- poslouchám diskusi a vidím, že se to řeší separátně některé okruhy problémů, vyskakuje to tu 

jako houby po dešti, slyším v podstatě bezmoc sociálního odboru, neslyším odezvu ze 
zastupitelstva a co mi tu chybí – volal po tom už p. Puchalský, ten rys, kterým se tomu dá čelit 
je sociální politika města, ta podle mě neexistuje, ale měla by existovat politická shoda, která 
bude ten problém někam posouvat, protože předpisy a vyhlášky nebudou asi stačit

- já když si to vezmu kolem a kolem, tak si myslím, něco jsou zákony, něco jsou dávky hmotné 
sociální nouzi a ty my neovlivníme, přemýšlím, jak je možno tuto situaci ovlivnit, jak to může 
město regulovat

- jako ekonom vím, že tam, kde existuje poptávka, tak vždycky přijde nějaká nabídka, teď 
momentálně máme v Přerově obrovskou poptávku tady po tom a já vedle toho, že tu existují 
tendence zakládat firmy, obchodovat na veřejném zájmu, tak nerozumím tomu, proč město 
neřeší sociální situaci a nevytvoří konkurenci

- když je někdo schopen přijít s podnikatelským záměrem, nabídnout těmto vyloučeným 
osobám nebo lidem, kteří jsou na hmotných dávkách v sociální nouzi, jim nabídnout byznys 
plán a ubytovat je, nerozumím tomu, proč toto není výsostné právo města, politiků, kteří se o 
tyto lidi budou starat a tím pádem budeme mít možnost tento problém regulovat

- myslím si, že jsme tady neustále krok zpět, v defenzivě řešíme události, které přijdou a zpětně 
se snažíme něco vyřešit, tomuto je potřeba předcházet, je potřeba si udělat nějaký plán, 
lokalizovat místa, vytvořit sociální ubytování a na toto by město mělo vyčlenit nějaké 
prostředky

- toto je můj pohled a nevím, jak tomu jinak čelit

primátor Ing. Lajtoch
- máme koncepci sociálního rozvoje nebo sociální plán, vzpomínám si, jak jsme na konci 

devadesátých leta zde zřizovali ubytovnu pro neúplné rodiny – byl to obrovský problém, 
- Chemik jsme provozovali se ztrátou 600 tis. ročně, nebyli jsme schopni ho ufinancovat a byli 

s tím obrovské problémy
- když zde budeme rozvíjet další sociální služby, mé dlouholeté zkušenosti jsou v tom, že se ti 

lidé sem budou stahovat
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- teď se stalo to, že my další sociální služby nerozvíjíme, rozvíjí je soukromníci, protože jim stát 
na to nahrává

- při diskusi s panem premiérem v demisi byly disutovány dvě záležitosti – záležitost dopravy 
města Přerova a právě těchto ubytoven, pan premiér slíbil, že do konce roku bude tato 
záležitost vyřešena

Mgr. Netopilová
- vrátím se ještě k ubytovně v Tovární ulici, my jsme ji navštívili minulý týden, prohlédli jsme 

si několik pater, to co nám bylo ukázáno, v nás nevzbudilo nějakou hrůzu, hrůza je to, že do 
našeho města přicházejí lidé odjinud ti nejchudší a naopak ti vzdělaní, kteří by jaksi pracovali 
na tom, aby naše město bylo skutečně příjemné pro život a nějak se rozvíjelo, tak ti spíše 
odcházejí – to je základní paradox, který není řešen a který jaksi vypovídá o úrovni práce 
města

- to, z čeho mi bylo hodně úzko v té ubytovně, to nebyla úroveň ubytování, ale to, že tam bylo 
poměrně hodně starých lidí

- je pro mě nepochopitelné, že staří lidé, nemají kam jít, pokud zůstanou osamělí, pokud jsou 
levné byty vyprodány nebo prostě nemají šanci se někde jinde uchytit, bylo to docela tísnivé

- to, co tady říkal p. Kohout – jak jistě pracovníci magistrátu vědí, existuje určitá koncepce, 
neexistují ještě zákony, respektive zákon o sociálním bydlení, ale existuje koncepce do roku 
2020, která je věnována vlastně prevenci řešení problematiky bezdomovectví i toho 
potencionálního samozřejmě a tady jsou uváděni i právě ti lidé ubytovaní v ubytovnách, 
protože to není bydlení, ale ubytování a vždycky se tu jedná o sociální případy

- má město nějakou koncepci sociálního bydlení, prostupných bytů atd., jistě odbor sociálních 
věcí a školství se vyzná lépe v terminologii a v přesných výrazech

- víme také, že sociální služby mohou motivovat a mohou také demotivovat, že existují příklady 
dobré praxe, že na všechno nemusí být zákony, že lze pracovat i jinak než posílat lidi, kteří se 
ocitnou bez přístřeší, tak je posílat do ubytoven a pokud já mám informace, tak to se u nás 
děje, to je to nejjednodušší, týká se to třeba i Chemiku nebo jiných ubytoven, ale jistě že se dá 
pracovat také jinak, takže k tomu já bych prosila nějakou podrobnější písemnou odpověď a 
určitě to bude zajímat i ostatní zastupitele

Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních služeb a školství 
- v těch ubytovnách nejsou jen občané, kteří se tam dostali z důvodu nějaké nouze, celé řadě 

těch občanů, kteří jsou tam ubytováni tato možnost vyhovuje, protože jsou to lidé, kteří mají 
problémy třeba dodržovat plnění povinností vyplývající z nájemní smlouvy, vznikají jim dluhy 
na vodě, elektřině, takže jim v podstatě tento způsob ubytování vyhovuje, protože oni se o nic 
nestarají, všechno mají zaplaceno v rámci doplatku na bydlení

- možností, jak se město může postarat o tyto občany, samozřejmě mohou to být sociální byty, 
nechala jsem si zpracovat přehled volných bytů, takže k dnešnímu datu disponujeme 11 
volnými byty, z toho 4 byty jsou v jednání s nájemci

- další možností je zřízení městské ubytovny, pokud by město přistoupilo k této variantě, tak 
bude přispívat na provoz této ubytovny a zároveň ani při těchto alternativách není zaručeno, že 
to, že pokud se nám část občanů přesune do ubytovacího zařízení nebo bytů města, tak 
provozovatelům soukromým se uvolní kapacita a natáhnou nám tam lidi z jiných měst, čili ani 
toto není 100% záruka, že tu situaci vyřešíme

- na druhou stranu si musíme uvědomit, že alespoň ti lidé mají určité ubytování, určitou úroveň, 
další záležitost by byla, pokud by ty ubytovny nebyly, že ty lidi máme na ulici, takže by se 
zase zvětšil počet bezdomovců, je to takový začarovaný kruh

Hlasování o udělení slova – p. Kornelovi: 29 pro, 4 nehlasovali

občan – p. Kornel – nájemce Chemiku
- zastupuji firmu KPU, která vznesla požadavek na odkoupení ubytovny Chemik, protože ho již 

2 roky užíváme nebo máme ji v nájmu
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- k těm diskusím, které jsem tady slyšel ohledně naší ubytovny, mi to nedalo a musím se 
ohradit, protože třeba tady občanka z Velkých Novosad 9 tady přečetla nějaký papír a vůbec 
není v obraze, protože tu policii, která tam jezdí a dělá tam pořádek, tak ta je na popud firmy 
KPU, která je, jak tady někdo řekl, pochybná firma, a zřídila v této oblasti kamerový systém, 
na ten kamerový systém se napojila policie a díky tomuto systému třeba Tesco zjistilo, kdo jim 
vykrádá sklady

- když tam vidíme ty pochybné občany, tak voláme policii my, ať vám tady příslušník policie 
řekne, kolikrát tam p. Pospíšil volal a kolikrát tam volali občané z 9? Jestlipak občané z 9 
vědí, že naproti v domě č. 11 vznikla taky ubytovna a jeden z největších dealerů tam bydlí

- toto jsou moje dotazy na 9, jestli to vědí
- naše ubytovna poskytuje ubytování, bych řekl, na slušné úrovni a my jsme chtěli ještě to 

ubytování zlepšit, ale když jsme začínali, tak jsme tam ubytovávali opravdu jenom firmy, 
potom nás oslovil Červený kříž a pracovnice sociálního odboru, abychom jim vypomohli, 
protože jsme měli část kapacity volné, tak jsme jim vyhověli, my jsme vůbec ze začátku 
nechtěli ubytovávat jak vy říkáte sociálně slabší, takže my jsme až na popud těchto orgánu ty 
lidi tam ubytovali

- jestli to někomu vadí, tak to měl říct a nebo nám měl dát do smlouvy, že třeba nemáme 
ubytovávat sociálně slabé anebo bychom to museli udělat tak, že když nám zavolá šéf 
Červeného kříže, tak mu řekneme, my se musíme zeptat zastupitelů jestli toho člověka 
můžeme vzít

- ještě bych chtěl říct – to by se nám to bouralo, když jsme nestavěli

RSDr.Nekl
- vrátím se ještě k tomu, co tady bylo řečeno a ono to má opravdu velké souvislosti, jak 

poznamenal p. náměstek Zácha, já mu přeji, aby se dostal do poslanecké sněmovny a pak ty 
zákony, které byly zprzněny vládní koalicí, samozřejmě pod gescí p. Drábka, aby je dal 
dohromady, aby se toto nestávalo, tady se ze sociálního problému stává fantastický džob 

- on ten problém je širší než jen to, že tam někdo bydlí, to jsou určitě i náklady pro město a mě 
by zajímalo, a to mi asi nikdo neřekne od pasu, kolik % těchto lidí má trvalé bydliště
v Přerově a v tom případě asi na Bratrské 34, tzn., že to město později, jestli ti lidé se tady 
usídlí a převedou si sem nějaká domovská práva, bude muset poskytovat určité příspěvky 
v nemohoucnosti, bude muset řešit možná jejich žádosti o umístění v pečovatelských domech, 
domovech důchodců, ale bohužel pak velké náklady pak budou i na poslední rozloučení na
úkor státu a to jsou nemalé finanční prostředky, které ten stát vynakládá

- je potřeba se nad tím zamyslet a ještě jednou opakuji, moc přeji p. Záchovi, aby tam byl v té 
sněmovně a pak třeba pomohl ty zákony změnit

občan – p. Skopal
- chtěl jsem se zeptat, čím si to zaslouží, když ho koupí za tuto cenu, jestli tím, že platili v r. 

2011 měsíční nájem 1000,-Kč za celý panelák nebo tím, že 2 roky neplatili nájem vůbec
- chtěl jsem se zeptat, proč to není prodáno obálkovou metodou jako třeba objekt na Bayerové 

ulici, kde startovní cena byla dejme tomu 8 mil.Kč a prodalo se za 17 mil.Kč

primátor Ing. Lajtoch
- takový byl záměr nebo koncepce s nakládaným majetkem, zastupitelstvo skoro jednomyslně 

schválilo záměr, myslím si, že tam nebyl skoro vůbec žádný dotaz, na základě toho je 
předkládán ten návrh k prodeji, je tam znalecký posudek, pokud mám informace od p. Záchy 
tak ta cena je v místě a čase obvyklá, dokonce se vytahoval znalecký posudek vedlejšího 
objektu, to je ta 7, objekt byl zakoupen od Prechezy za podstatně nižší cenu než původně 
navrhovaná cena zastupitelstvem

- takže je to v souladu  se záměry, které schválilo Zastupitelstvo města Přerova v měsíci dubnu

p. Zácha
- po dnešním zasedání zastupitelstva určitě není pravdou, že zastupitelstvo schválilo prodej 

ubytovny Chemik, materiál byl dnes stažen, budova se v současné době neprodává, z historie –
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byl schválen záměr v zastupitelstvu výraznou většinou, odbor majetku zpracoval znalecký 
posudek, ten se nám nepozdával, protože víme, za kolik se prodala budova na Bayerově, zadal 
se druhý znalecký posudek, rozdíl cen mezi posudky byl nevýrazný, cena je 8,5 mil.Kč, ale po 
dnešní diskusi na zastupitelstvu, nevím, jestli to někdo bere tak, že budova Chemiku se 
prodala. Neprodala, zůstala ve vlastnictví města a bude jen na zastupitelstvu jak dál rozhodne, 
jak naložíme s touto nemovitostí, zda-li ji zbouráme, opravíme, prodáme

občanka – p. Rýparová
- máme tady vyjádření od policie ČR, stejně jako od městské policie – takže bych vám to tady 

ráda přečetla: Policie ČR za rok 2012 a nyní v r. 2013 řešili policisté celkem 21 skutků, 
jednalo se o přestupky a trestné činy, ve 4 případech se jednalo o loupeže, v 1 případě o 
trestný čin mravnostního charakteru, v 16 případech o veřejný pořádek, ať už se to týkalo 
přestupkového charakteru nebo trestný čin výtržnictví, ve 3 případech se jednalo o eskortu 
osoby do protialkoholní záchytné stanice.

- v těchto skutcích jsou zahrnuty i případy požívání alkoholu ve vámi vymezené lokalitě ze 
strany osob bez domova

- to se týká kolem ubytovny Chemik a kolem toho panelového domu, i z okolí Tesca
- máme tady vyjádření městské policie a ta zasahovala v okolí domu Velké Novosady 9 

několikrát za rok 2012 i 2013, bylo to rušení nočního klidu 3x, znečišťování veřejného 
prostranství 15x a popíjení alkoholu na veřejnosti 7x, dále to bylo řešení bezdomovců a to 
policie řeší průběžně, nepřetržitě a opakovaně

- sama jsem několikrát volala městskou policii i policii ČR k výtržnostem kolem našeho domu a 
rušení nočního klidu, to je tam nepřetržitě, v letních měsících je to každý den

- tito lidé tam chodí a močí pod okny, popíjejí alkohol a močí také na ty nákupní vozíky, se 
kterými my všichni potom jdeme nakupovat

- několikrát jsem upozorňovala přímo v Tescu, že tito občané tam na ty košíky močí, a aby s tím 
něco dělali, protože je to velmi nehygienické pro všechny, nejenom pro nás, co tam žijeme

- jedná se o veškeré prostranství, co se týká toho panelového domu, Chemiku a to Tesco tam, to 
parkoviště, jak tam máme zaparkovaná auta – koupou, škrábou nám laky, máme je věčně 
poničené a nedá se s tím nic dělat, věčně voláme městskou policii, pak si to na vlastní náklady 
sami opravujeme

- to rušení nočního klidu, my jsme tam slušní lidi, bydlíme tam už docela dlouho, doposud jsme 
tam bydleli rádi, my nechceme dělat problémy, ale nechceme, aby nám problémy dělali oni

občanka – p. Smětáková
- chtěla bych apelovat na všechny zastupitele a to napříč politickým spektrem, ať když budou 

rozhodovat o Chemiku, tak aby rozhodovali uvážlivě, protože já tam bydlím 30 roků, 
s manželem jsme bydleli 8 roků na Chemiku a nikdy nepamatuji, co se tam děje teď

- jestli p. Kornel tady říká a správně, že chtějí podnikat, tak záměrem snad každého podnikatele 
je podnikat a vydělat

- může mi někdo říct, že když nebudete vydělávat, co s Chemikem uděláte? Já totiž pamatuji i 
dobu, kdy město na své náklady bouralo Dubor, takže ta lokalita, která je, to není jenom o 
tom, že bychom tady chtěli tvrdit, že všichni na Chemiku jsou feťáci apod.

- jestliže p. Kornel ví, že na Chemiku vedle bydlí nějaký dealer, tak ať to řeší s policií
- my víme, že na Chemiku 1 nebydlí zrovna nejčistší lidé, ale na Chemiku 2 u Bečvy jsou různá 

individua, za kterými se stahují další a další
- to, že nevoláme městskou policii nebo státní policii, co hodinu, tak to je jenom pro to, že už 

jsme si tak nějak zvykli svoje problémy řešit sami
- to, co jsem tady slyšela, mě rozhodilo natolik – to, co se tam děje teď, je skutečně nehorázné, 

jestli p. Lajtoch byl u Tesca a viděl tam 1 opilce, tak to jste měl tmavé brýle, zkuste se jít 
podívat v devět hodin k Bečvě, chodíme tam venčit pejsky – jednou jsem viděla městskou 
policii, která donutila „bezďáky“, aby uklidili odpočívadlo, uklidili to tím stylem, že všechno 
naházeli dolů k Bečvě, běžte se podívat do toho domečku, který je u Kazeta, kdy v zimě 
v třesutých mrazech tam jsou
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- k městské policii bych měla jednu připomínku – volala jsem jednou, že se u Chemiku povalují 
injekční stříkačky a bylo mi odpovězeno, ať si zavolám na technické služby, že oni to řešit 
nebudou, že to nebudou sbírat, no já nemám telefon na to, abych volala na technické služby, 
aby mě uklízeli injekční stříkačky, skutečně si řešíme problémy sami, vyhazujeme „bezďáky“ 
ze sklepa, pokud nám někdo močí u zvonků a já ho vyzvu, aby odešel, tak odejde na druhou 
stranu baráku a já bydlím v prvním patře a pamatuji tu éru, kdy cestovali naši tmaví občané, 
romové, ze Škodovky na Tratidla a když jsme je okřikli kvůli něčemu, tak dlažební kostka do 
prvního patra vletí velice lehce, takže my se tam bojíme trochu bydlet

- a to jestli má někdo podnikatelský záměr a nevím, co s tím Chemikem chcete udělat dál, ale 
předpokládám, že každý chce podnikat za účelem zisku, když se to nepovede, tak ho prodáte 
dál, a komu? Nebo ho budete bourat na náklady města?

- Jenom vás žádám, až budete o Chemiku rozhodovat, tak rozhodujte napříč politickým 
spektrem a rozhodněte tak, jak byste tam měli bydlet vy nebo někdo z vaší rodiny

primátor Ing. Lajtoch
- byl jsem se tam několikrát podívat, že se tam ti pánové povalovali pod tím stromem, možná 

jich bylo 10 nebo 15, vím, že to bylo obtížné, aby 2 strážníci to řešili, řeší to několikrát denně
- pokud takový člověk nedělá výtržnosti, nepije na veřejnosti, tak mu může strážník domluvit
- i Velké Novosady 10 koupila fyzická osoba od Prechezy za účelem podnikání a koupila to za 

podstatně lepší cenu, než město navrhovalo firmě KPÚ, podnikatele neznáme, a stejná situace 
může být i u Velkých Novosad 9

občanka – p. Smětáková
- ale v případě Chemiku 2, máte pořád ještě vy, jako zastupitelé možnost rozhodnout dopředu

než prodáte
- protože internet je věcí veřejnou, tak jsem se podívala stránky ubytovny Chemik, to ubytování 

je skutečně levné, takže na ten krabičák jim musí zbýt, ale chtěla jsem se zeptat, já jako občan, 
když se budu dívat na webovou stránku, že tam bude někde ubytovna městského úřadu nebo 
někoho a provozovatel, tam je pouze uvedena společnost KPU a dole je uvedeno DIČ a IČ, 
když jsem to IČ hledala v obchodním rejstříku, tak nenajdu ani jednoho z vás, ani KPÚ a je to 
úplně někdo jiný, kdo to je, vy to budete vědět, pánové z KPU

- to jméno je p. Ctirad Šmíd, Gastrocentrum Moravia – kdo to je?

občan – p. Kornel
- já se nemusím dívat, to je vaše mylná informace
- firma KPU vznikla asi před rokem a je řádně zaregistrovaná, je to KPU s.r.o., kancelář má 

Kojetínská 56
- to IČ jste si možná zadala špatně, protože my na toto IČ a DIČ fakturujeme

primátor Ing. Lajtoch
- p. Zácha mi napovídá, že výpis z obchodního rejstříku KPU bylo městu doloženo, jsou tam 

dva jednatelé p. Kornel a p. Pospíšil
- pánové, podívejte se na své webové stránky, jestli to nemáte špatně, protože paní to má určitě 

dobře
- teď říkají děvčata, že to zadala na obchodní rejstřík a že to číslo s firmou KPÚ 

nekoresponduje, je tam nějaká chyba čísla

občan – Ing. Střelec
- rád bych tady vystoupil jako předseda osadního výboru Čekyně a protože osadní výbor 

Čekyně je poradní orgán města, tak jsem jako zástupce toho poradního orgánu
- jak mě tady předběhl p. Laga a na to p. Zácha vysvětlil, tak já jsem se 14.10. letošního roku 

zúčastnil zasedání předsedů osadních výborů s představiteli města a s úředníky města Přerova, 
ale protože občané místních částí mimo Předmostí tvoří asi 10% obyvatel Statutárního města 
Přerova, tak si myslím, že byste tyto jejich názory mohli vyslechnout
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- my jsme se na tom jednání dozvěděli, že příští rok se počítá jako pro letošní rok s částkou, 
kterou můžou rozdělit osadní výbory v hodnotě 550,-Kč na obyvatele, což když vezmu místní 
část Čekyně, je to asi cca 381 tis.Kč, menší části, jak tady vzpomněl p. Laga mají asi 150 
tis.Kč, protože slýchávám a účastním se velké části zastupitelstva a neustále slýchávám, že 
peníze samozřejmě nejsou a jelikož dělám v ekonomice a v soukromém byznyse už několik 
let, tak to chápu, takže jsem vydedukoval, že příští rok se nepočítá s nějakou výraznou 
investicí, kdekoliv, teď neberu jen místní část Čekyně, ale v jakékoliv místní části a protože už 
zastupitelstvo nebude a budete v prosinci letošního roku schvalovat rozpočet města Přerova na 
rok 2014, tak proto tady vystupuji

- xkrát jsem zde vystoupil o tom, že není systematicky řešeno investice do místních částí, to, že 
třeba naše místní část letos dostala navíc mimo těch 550,-Kč částku 500 tis.Kč je 
nesystémové, protože to dostala přerozdělením toho, co asi pravděpodobně zbylo z jiných 
investičních akcí a dostaly to asi i jiné části, ale není to systémové, takže pokud bych bral, že 
systém říká, že v dalších letech peníze nejsou a nebudou na investice, tak prostě ty prostředky, 
které můžou rozdělovat místní části nebo navrhovat osadní výbory, protože nemám pravomoc 
ani osadní výbor rozdělovat to a můžou to navrhovat, tak jsou opravdu nedostatečné na to, aby 
se tam vůbec aspoň částečně opravila infrastruktura, která je tam tragická

- nevím, jestli jste se tam byli někteří podívat, prostě na ty místní části a teď neberu jenom 
Čekyni, ale kdekoliv jinam, jak tam vypadají komunikace, jak tam vypadají chodníky, budovy 
apod., takže se tam běžte, prosím vás, podívat a neříkám jenom do Čekyně

- takže já tímto, jestli mám možnost a právo, tak navrhuji, aby minimálně na rok 2014 byla 
zvýšena částka, kterou mohou rozhodnout osadní výbory z částky 550,-Kč na částku 1000,-
Kč na obyvatele

- samozřejmě to může u vás vyvolat nějaké proč, na co, co byste možná chtěli a já říkám, že 
těch 10% obyvatelstva si zaslouží minimálně stejné prostředí, jak má ostatní část Přerova a jak 
vždycky říkám – jsme také občané města Přerova

- akorát musím říci, že mě mrzí jedna věc – většinou jsem tady za osadní výbory pouze já a p. 
Laga jako zastupitel, ostatní pánové a dámy z osadních výborů na to mají podobný názor, ale 
když je vyzývám, aby přišli sem na zastupitelstvo a tlumočili také názory, které jsou podobné, 
tak není tady, s prominutím, ani noha

- od 7. do 17.10. proběhla uzavírka státní komunikace, nevím, jestli je státní nebo krajská, ale 
pravděpodobně státní, mezi Přerovem a Olomoucí, uzavírka byla vedena přes Předmostí, 
Čekyni, Penčice a Tršice

- pořád tady slýchávám, že velký problém je se zátěží kamionů v Kozlovicích, v Henčlově nebo 
někde jinde, takže by možná nebylo marné, až potom budou zastupitelé města Přerova 
komunikovat s krajským úřadem, tak aby se přijeli podívat, co dělá na této komunikaci, která 
je zatížená těma těžkýma kamiónama 24t a více, co dělá ta doprava, která ten kraj odkloní přes 
své krajské komunikace, protože před 2 lety byla opravena nebo rekonstruována po 50-ti 
letech, co si pamatují pamětníci, byla rekonstruována krajská komunikace mezi Předmostím a 
Čekyní, skončilo to na kraji Čekyně, přesně jak je značka skončila rekonstrukce s odkazem na 
to, že v Čekyni není kanalizace a teprve až bude kanalizace, tak kraj bude rekonstruovat tuto 
krajskou komunikaci

- když tady tak poslouchám, kdy bude kanalizace, tak ta možná bude za 20,30 let a toho se já 
možná nedožiji, protože teď se bude dělat kanalizace v Kozlovicích atd. a ty finanční 
prostředky, které mají být 60 až 70 mil.Kč, tak počítám těch 20 let, takže bych byl velice rád, 
až vy budete odsouhlasovat vedení objízdné trasy, tak abyste jasně řekli, že s tím nesouhlasíte, 
protože ty komunikace, které jsou tam a jsou krajské, tak jsou v takovém stavu a kraj je 
z důvodu toho, že Přerov nemá peníze na rekonstrukci kanalizace, nebude nikdy opravovat

Ing. Kočicová – vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a Obecního živnostenského úřadu
- ráda bych odpověděla, ale za obec se vyjadřuje odbor správy a majetku

p. Zácha, DiS.
- jestli můžu p. primátore, ke správě majetku ať se vyjádří p. Vojtášek, ale to je každá krajská 

komunikace – je to Čekyně, Kozlovice, Dluhonice, kdybych vám ukázal dopis, který teď 
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přišel z krajského úřadu, když jsme na téma Kozlovice popsali nejeden šanon, dostali jsme 
odpověď, že bude zařazeno krajským úřadem zpracování projektové dokumentace na příští 
rok, to nás neuspokojuje, opět bude tvrdá odezva, ať tu cestu prostě spraví nebo ať udělají 
omezení vjezdu nákladní dopravy, jasně máme zpracovanou diagnostiku, kterou jsme za kraj 
zpracovali

- pane inženýre, my jsme se o tom bavili, že se můžete spolehnout, že samozřejmě po té 
objížďce opět budeme urgovat odbor dopravy na kraji ať si tu Čekyň projede, ať se podívá, 
protože samozřejmě město může zpracovat na vlastní náklady další diagnostiku a my oba dva 
víme, protože do té Čekyně jezdíme, že komunikace přes Čekyň je taktéž v havarijním stavu

RNDr. Krestýn, Ph.D.
- rád bych se ještě vrátil k ubytovně Chemik – sám jsem byl přímo na místě, mluvil jsem s pány, 

i jsem si prošel vlastní objekty a tak bych vám chtěl jenom sdělit, co jsem viděl, jak vlastně 
tady pánové říkali, tak přímo v recepci ubytovny mají instalovaný kamerový systém, který 
prostě sleduje okolí a monitoruje vlastně přímo žena p. Kornela pracuje v té recepci, navíc mě 
pánové ještě provedli budovou, kterou rovněž vlastní, je to budova bývalé školy 
elektrotechnické, přímo naproti Tesca, tak tato bude je vevnitř velice pěkně spravená, jsou tam 
kancelářské prostory, konferenční sály, má tam být jídelna

- zatím mám pocit, že jejich podnikatelské aktivity necílí primárně na nějaké skupiny 
nepřizpůsobivých a ubytovávání nějakých těchto sociálních případů, myslím si, že ta situace je 
zde o dost jiná než v případě té ubytovny v Tovární ulici, kde to je vyloženě problém, tady 
z toho ten pocit mám odlišný, lepší

920/20/10/2013 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami vznesenými na 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 9.12.2013

Hlasování: 32 pro

11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 21. října 2013            
ve 18.15 hodin.

V Přerově dne 29. 10. 2013

         Ing. Jiří Lajtoch
     primátor města Přerova
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Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
      členka Rady města Přerova 

            Ludmila Tomaníková
členka Zastupitelstva města Přerova


