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Z Á P I S

z  21. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 9. prosince 2013

POŘAD:
---------------

1. Zahájení

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

3. Majetkoprávní záležitosti

4. Finanční záležitosti

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014

6. Grantový program

7. Veřejné zakázky

8. Rozvojové záležitosti

9. Školské záležitosti

10.     Sociální záležitosti

11.     Různé

12.  Náměty, dotazy a připomínky

13. Závěr zasedání
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Přítomni:

A. Předsedající:

Ing. Jiří Lajtoch - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni: Ing. Tomáš Dostal
Ing. Ivan Machát

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Ing. Lajtoch:
„Vážené dámy a pánové, vážení hosté, zahajuji 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

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

Konstatuji, že zasedání bylo řádně a včas svoláno. 
Omlouvá se:  Ing. Tomáš Dostal, Ing. Ivan Machát.
Dostaví se později:  Marta Jandová, Ing. Richard Šlechta, Břetislav Passinger, Ladislav Mlčák,       
Ing. Michal Symerský.
Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města, v počtu 28. Proto je zasedání 
schopno se právoplatně usnášet.

Zápis z 20.zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 21. října 2013 je ověřený a vyložený 
u zapisovatelky. Pokud k němu nebudou během dnešního jednání vzneseny námitky, bude zápis 
považován za schválený.
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Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města navrhuji: Čestmíra Hlavinku a Mgr. 
Vladimíra Puchalského.

Hlasování o ověřovatelích: Při hlasování bylo pro 26, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

Zapisovatelkou jmenuji paní  Ludmilu Schönovou.

Písemné pozvání na dnešní 21. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 
bylo řádně svoláno  a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 1. listopadu 
2013, pod evidenčním číslem 626. 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 21. zasedání 
Zastupitelstva města? Pokud tomu tak není, žádám Vás o hlasování dnešního zasedání:  Při 
hlasování bylo pro 28.

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

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

921/21/1/2013 Zahájení, schválení programu 21. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 9. prosince 2013

2. schvaluje Čestmíra Hlavinku a Mgr. Vladimíra Puchalského za ověřovatele 21. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

Zasedání Zastupitelstva řídí náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 

Mgr. Kulíšek popřál jménem svým i jménem zastupitelů města k životnímu jubileu primátorovi       
Ing. Jiřímu Lajtochovi.
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2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA 20. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA, INFORMACE Z VÝBORŮ

922/21/2/2013 Informace o činnosti Rady města Přerova od 20. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Mgr. Puchalský:
 Zajímá mě průběh projednávání, zda rada vůbec průběžně ty věci projednává nebo je to 

projednáváno na úrovni pana primátora nebo náměstků. To jsem z těch materiálů, které mám 
k dispozici, nemohl posoudit. To je otázka smlouvy o nájmu nebytových prostor s Aspanou      
na knihovnu. Dále mám k dispozici smlouvu o budoucí kupní smlouvě na ty pronajaté věci, to 
znamená na Palackého ulici. Zajímá mě, jak často ta jednání probíhají, kdo je vede, protože 
ten nájem, jak jsem se tady dočetl, jak na dobu nájmu, o předmětu nemusím diskutovat, ale jak 
na dobu nájmu je na 15 let od 1.1.2014 a téměř, za 4,5 mil. Kč. Pak je tam opce na dalších     
10 let a k tomu samozřejmě smlouva o smlouvě budoucí, která předpokládá, že by město mělo 
tu nemovitost koupit. Protože jsme doposud vůbec nebyli od jistého okamžiku o průběhu 
jednání informováni, tak bych k tomu rád podrobnou informaci, pokud možno písemnou. Není 
potřeba to rozvádět, ale chci písemnou informaci k tomu záměru pronajmout si nebytové 
prostory na knihovnu s podmínkou možného uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. 

 Dále mě velice zaujala druhá věc, a to je materiál informace manažera prevence kriminality 
statutárního města Přerova. Protože ten materiál předkládal pan primátor, tak přímo otázky      
na něj. Rada bere na vědomí informace manažera prevence kriminality a pověřuje manažera 
prevence kriminality sestavením pracovní skupiny a následnému vytvoření strategie prevence 
kriminality na léta 2014 – 2016. Potud naprosto formálně zřejmě schválený návrh na usnesení. 
Já nezastírám, že jsem se nesetkal s panem Boháčem. O kontakt se Společně pro Přerov 
požádal i ředitel Městské policie pan Teriaki. Když jsem si výstupy těchto dvou pánů nějak 
vyladil a složil dohromady, tak mám několik vážných připomínek. Osobně se domnívám,        
že manažerem prevence kriminality by rozhodně neměl být ředitel Městské policie. Považuji 
to za zásadní chybu a dávám panu primátorovi tímto podnět k úvaze, zda osobu na úrovni 
manažera prevence kriminality nezměnit, a to, neposunout ji směrem k sociální integraci. 
Úplně jiným směrem. Odloučit ji od Policie. Samozřejmě, Policie nechť v tom týmu pracuje. 

 Celá ta záležitost sociální integrace v Přerově je do určité míry kritická, počínaje likvidací 
Škodovy ulice a následky z toho plynoucí. Osobně se domnívám, že ty procesy město Přerov 
nezvládá, nezvládá je koalice, a že by bylo pokud možno dobré, kdybychom na úrovni města 
Přerova, pod kuratelou a garancí pana primátora uspořádali v Přerově jakýsi seminář na téma 
integrace a soužití minorit a většiny, a to na úrovni pana primátora, za účasti odborníků 
z oblasti sociálních věcí, bezpečnostní problematiky, ale i těch starostů a míst, kde již jakési 
úspěchy dosáhli a dosahují. Například obec Obrnice, Chánov atd., kde ty úspěchy v tom 
začleňování minority jsou významné. To jsou podněty, které směřují na pana primátora s tím, 
že by bylo moudré z tohoto hlediska se těmito věcmi zabývat hlouběji a vážněji. Nejenom 
proto, že ubytovny sehrávají samozřejmě své a řekněme, že jakési trauma Přerova, Škodova 
ulice, samozřejmě také. To pochybení Škodovy ulice by mělo být jednoznačně nahrazeno 
nějakým pozitivním, běžným přístupem, který by přijal projekt a program, ze kterého bude 
patrno, že v roce 2014 se stane to, v roce 2015 to.

Mgr. Kulíšek:
- Na tu první část, orgány města se nezabývaly zatím pronájmem knihovny. Je pracovní 

materiál, kterým se zabývají úředníci a odborníci na úřadě. Platí stále to, co jsem tady slíbil a 
co jsem řekl na předminulém zastupitelstvu, že v okamžiku, kdy bude to v nějaké fázi, 
pozveme zástupce všech politických stran, které jsou zúčastněny v zastupitelstvu ke 
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společnému jednání nad touto problematikou. To platí. To se drží, až to bude, tak to jednání 
proběhne. 

- K druhému dotazu dám slovo panu primátorovi.

Ing. Lajtoch:
- Já jsem žádný dotaz nezaznamenal, nicméně panu Puchalskému mohu říct, že se tou záležitostí 

zabývám. Není pravda, že bychom to nezvládali. Pravda je taková, že pan Ing. Čermák 
odstoupil z funkce manažera prevence kriminality. Já jsem to řešil s ředitelem policie, 
v některých městech to tak funguje. V této chvíli je manažerem prevence kriminality             
Mgr. Teriaki. Záležitost se projednává, připravuje se záměr. Ve čtvrtek máme jednání se 
sociálním odborem, protože všechny věci chceme spojit, připravit se na možnost získání dotací 
z grantu Ministerstva vnitra. Když odstoupil pan Čermák, neměl jsem vhodnou osobu, tak jsem 
se takto domluvil s panem Teriakim, aby připravil záměr, koncepci. Byl jsem překvapen, když 
jste naznačil, kdo by měl být pravděpodobně manažerem prevence kriminality. Mluví se po 
městě, že by to měla být uvolněná osoba, že by to měl být příslušník Policie ČR, hovořil o tom 
na bezpečnostní radě pan Lebduška. Sám jsem byl překvapen, proč to neřešili před půl rokem, 
aby tato funkce byla uvolněná. Na počátku roku bychom měli předložit koncepci, budeme se 
zabývat i funkcí manažera, jestli je to taktické nebo není, spojení s ředitelem Městské policie. 

Mgr. Kulíšek:
- Bude odpovězeno písemně, jak požadoval pan zastupitel.

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

3. MAJETKOPRÁVNÍ   ZÁLEŽITOSTI

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

923/21/3/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6676         
v  k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č. 6676, zahrada, o výměře cca 215 m2, v k.ú. 
Přerov.

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku  p.č. 6676, 
zahrada, o výměře 1117 m2, v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Pan Zácha řekl, že tento pozemek je třeba pro přeložku té komunikace. Jenom se zeptám,  

město ho nebude potřebovat?
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p. Zácha:
- nebude to investice statutárního města. Bude to dělat Ředitelství silnic a dálnic. Předpokládám, 

že i majetkově vypořádají.

Při hlasování bylo pro 25, 6 se zdrželo.

924/21/3/2013 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých 
věcí v areálu Gymnázia Jana Blahoslava na ul. Denisova v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný 
převod objektu k bydlení č. p. 2200, příslušného k části obce Přerov I - Město, postaveného                
na pozemku p.č. 1146/1, včetně příslušenství a pozemků p.č. 1145 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 
1568 m2, p.č. 1146/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3080 m2, p.č. 1146/2 (zastavěná plocha      
a nádvoří) o výměře 64 m2, p.č. 1147 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 785 m2, p.č. 1148 (ostatní 
plocha – zeleň) o výměře 554 m2 a p.č. 1149 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha)               
o výměře 2713 m2, vše v k.ú. Přerov.

Diskuse:
Mgr. Grambličková:
- Principiálně nejsem proti, protože jsem ve stejné pozici obhajovala tenkrát převod budovy 

gymnázia na Olomoucký kraj s tím, že byly kolem toho veliké tanečky. Vzpomínáme si, 
rodinné stříbro, zlato. Byla tam, alespoň nějaká reciprocita ve formě směny, že jsme získali 
nějakou budovu, kterou jsme následně mohli i prodat. 

 Čili můj dotaz zní, jestli jste uvažovali o variantě směny, nenapadá mě momentálně jaké. 
Určitě jste to probírali podrobně, tak možná přijdete s nějakým vysvětlením.

 Druhý můj dotaz spočívá v tom, že jsem vyčetla v materiálu, že nebyl předjednán v žádné 
komisi, ani v radě z důvodu časové tísně. V čem ta tíseň spočívá, proč ten převod tak spěchá. 

p. Zácha:
- V materiálu je napsáno, že Rada města přijala a podává návrh Zastupitelstvu města schválit 

usnesení. Rada se tím zabývala. Co se týká časové tísně, je to jenom, jak jsme se bavili 
s panem náměstkem Symerským, aby Krajský úřad mohl provést na té budově nějaké opravy. 
O směně za jiné pozemky jsme se nebavili, protože město Přerov tam bude mít předkupní 
právo. Pokud by Olomoucký kraj chtěl převádět budovu na někoho jiného, tak my tu budovu 
můžeme získat zpět. Samozřejmě bychom museli započíst ty proinvestované peníze. 

Ing. Pospíšilová:
- Na jedné straně chápu stanovisko rady, protože město nemá peníze na opravu svého majetku. 

Na to přijdeme, když budeme projednávat rozpočet. Vidíme rozdíl mezi tím, jak je opravena 
budova bývalé pedagogické školy a jak vypadá to gymnázium. Na druhé straně se podívejme 
zrovna do toho rozpočtu, kde v příjmech z pronájmu je řečeno, že Gymnázium Jana 
Blahoslava nám ročně generuje 631 800 Kč. My tam opravdu nedokážeme najít peníze            
na opravy našeho majetku?

p. Zácha:
- Na to já skutečně neumím odpovědět. V současné době odbor majetku nemá finanční 

prostředky. S Ing. Studýnkovou jsme několikrát jednali, ten stav na té budově není úplně 
přívětivý, já si troufám říct, že v mnoho ohledech je až havarijní. Činnost tam provozuje 
Krajský úřad. Proto to jednání na Krajském úřadě. Tady je návrh té dohody. Za jakých 
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podmínek bychom navrhovali tu budovu převést tak, aby to dopadlo jak Střední pedagogická 
škola a mohly tam být provedeny opravy.

Mgr. Puchalský:
- Já samozřejmě s tím bezplatným převodem nemohu z mnoha důvodů souhlasit. Obecně mám 

za to, že město utíká z odpovědnosti řádného hospodáře, starat se o svůj majetek dlouhodobě. 
Ta budova chátrá dvacet až třicet let. Město se tudíž o tento majetek nikdy řádně nestaralo,       
a teď, nalézá účelový nástroj. V důvodové zprávě materiálu ty podmínky nepřevést                 
do vlastnictví třetí osoby, jsou až absurdní. Nebudu dál komentovat. Z hlediska formálně-
právního, co mi nejvíc vadí, to je holý fakt, že se toho majetku zbavujeme a nedokážeme        
ve vztahu ke Krajskému úřadu podmínit ten převod něčím, co městu vykompenzuje tu ztrátu. 
Nedokážeme to. Materiál je zbytečně a zbrkle předložen. Měl by být diskutován i na politické 
úrovni a nejen to. Za hodinu se budeme bavit o tom, jaké máme problémy při údržbě Domova 
důchodců v Pavlovicích. Není tam nějaká analogie? Neumíme přemýšlet, řekneme ano, 
Krajský úřade, tak si k tomu vezmi i tuto budovu. Začněme přemýšlet za občany. Efektivně, 
moudře. Doporučuju materiál neprojednávat a předložit do zastupitelstva znovu, po projednání 
v politických klubech.

p. Zácha:
- 20 až 30 let se nestaráme o svůj majetek, tak k tomu jen to, že jsem já u toho nebyl.
- K domovu důchodců – nebojte se, pane zastupiteli, probíhají souběžná jednání i na toto téma.

Ing. Lajtoch:
- To je zase klasická rétorika. My se samozřejmě o svůj majetek staráme. Těžko se nám 

upřednostňuje dávat finanční prostředky do Gymnázia Jana Blahoslava, když máme stejné 
problémy v dalších školách. V roce 2012 jsme udělali průzkum, abychom dosáhli 
energetických úspor, proto proběhla výměna oken. Tato škola je až na čtvrtém místě. Před ní 
je škola na Kopaninách. My upřednostňujeme naše zařízení. Myslím, že se chováme jako 
řádní hospodáři. Řadu škol jsme již opravili. Snažíme se na této škole opravovat, co se dá. Na 
odboru majetku si můžete ověřit, že do této školy jsme vkládali prostředky. Nicméně celá 
škola by se měla zateplit a vyměnit se okna. 

- O domovu pro seniory jsme jednali několikrát. Snahou Olomouckého kraje je, abychom chod 
domova zabezpečovali sami. 

- Byla směna s Gymnáziem Jakuba Škody. Chystám dopis adresovaný panu hejtmanovi, 
protože bylo přislíbeno, že se Olomoucký kraj o budovu postará. Pan ředitel je ze současné 
situace nešťastný, protože dřív veškeré nájemné, které platil, tak město vkládalo do úprav
budovy. Já chci vědět, kdy přijde na řadu budova Gymnázia Jakuba Škody, kdy se dostaví 
tělocvična Průmyslové školy v Přerově. I to bylo součástí jednání. Materiál vychází z určité 
dohody a koncepce Olomouckého kraje a Města Přerova.

- O domovu pro seniory jsme jednali opakovaně. Ta vůle na straně Olomouckého kraje není.

Mgr. Puchalský:
- Pane primátore, vy mě trvale dáváte za vinu, že rétorizuji, ale vaše rétorická vystoupení jsou 

opravdu unikátní. Upozorňuji na to, že vy se nemůžete a nikdy se nezbavíte zodpovědnosti      
za to, jak to město vedete, jak ho řídíte, jak ho zadlužujete a jak se staráte o majetek. Vy 
můžete třicetkrát napsat, čtyřicetkrát jednat, ale výsledek je stále stejný. Převedli jsme 
Gymnázium Jakuba Škody, výsledek se dostavil. Žádné opravy, žádná údržba, žádná péče       
ze strany Kraje. Převedeme Blahoslava, stejná situace. Začněme se chovat jako svéprávná 
obec, jako město, které má své názory, potřeby a které chce uspokojovat potřeby občanů 
města, tak jak se patří ze zákona. To, co tady povídáte, je vždycky otázka memorand na 
průpich, na obchvat, na dálnici. Výsledek není.
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Pí Tomaníková:
- Já jsem chtěla, aby rada zpracovala a získala informace, jak hospodaří Kraj s bývalými našimi 

budovami. To, co nám Kraj slíbil, jestli dodržují a investují do budov. Budova Gymnázia 
Jakuba Škody nedoznala žádných dalších úprav, které nám byly slibovány. 

 Kraj by nám na základě usnesení zastupitelstva mohl předložit, kolik investoval do budov, 
které jsou v jeho majetku a které jsme jim převedli. 

Při hlasování bylo pro 22, 5 proti, 4 se zdrželi.

925/21/3/2013 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  –  pozemku p.č. 367/3, v k.ú.  Vinary u  Přerova

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 367/3, zahrada, o výměře 209 m2, v k.ú. Vinary u Přerova, 
včetně oplocení, do vlastnictví RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem,   
IČ 27295567,  za cenu v čase a místě obvyklou  107.000,- Kč,  tj. 511,96 Kč/m2. Náklady spojené s 
vyhotovením znaleckého  posudku a  správní  poplatek  za vklad  práva do katastru nemovitostí uhradí 
kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2014

Při hlasování bylo pro 31.

926/21/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 5307/85  v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5307/85, ost. plocha, v k.ú.  Přerov, GP č. 5429-
101/2011 označené jako pozemky p.č. 5307/593 o výměře 6 m2, p.č. 5307/594 o výměře 6 m2, p.č. 
5307/595 o výměře 5 m2, p.č. 5307/596 o výměře 5 m2, p.č. 5307/597 o výměře 5 m2, p.č. 5307/598     
o výměře 5 m2, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle jejich níže uvedeného spoluvlastnického 
podílu  na společných částech domu č.p. 989, 990, a pozemku p.č. 5307/41 v k.ú. Přerov, příslušného 
k části obce Přerov I – Město, za cenu v čase a místě obvyklou  53.740,- Kč, tj. 1.679,375 Kč/m2. 
Kupní cenu a náklady spojené  s vyhotovením znaleckého  posudku uhradí  vlastníci bytových 
jednotek dle spoluvlastnického podílu na domu č.p. 989, 990. Správní  poplatek  za vklad  práva         
do katastru nemovitostí uhradí jednotliví kupující.
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          Č.jed.    způsob využití                                                     vlast. podíl

          989/3      byt                                                                         739/19814
    
          989/6      byt                                                                         532/19814

          990/12    byt                                                                           266/9907
    
          989/13    byt                                                                         739/19814

          989/12    byt                                                                           266/9907

          990/1      byt                                                                           312/9907

          ostatní    byty      Stavební bytové družstvo Přerov,             8058/9907
                                      Kratochvílova 41, Přerov I-Město

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2014

Při hlasování bylo pro 31.

927/21/3/2013 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 265 v k.ú. Čekyně                                                                                                                            

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje nepřijalo usnesení schválit úplatný převod 
pozemku p.č. 265, ostatní plocha, o výměře 738 m2 v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města 
Přerova  do společného jmění manželů L.  a   M.B., za kupní cenu 110.700,- Kč, t.j. 150,- Kč/m2 -
cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Diskuse:
Ing. Šlechta:
- Chci se zeptat pana Záchy na informaci, že osadní výbor Čekyně nesouhlasí s převodem 

pozemků. Není to informace, kterou by měl sdělit a přidat k ní další podrobnosti? Toto není 
korektní způsob podávání informací. 

p. Zácha:
- Já pane zastupiteli, nemám problém okomentovat každý materiál ze široka. Vždycky tady 

sedím a odpovídám na vaše dotazy. Ano, osadní výbor dal zamítavé stanovisko. Bylo to ještě 
předtím, než byl doručen ten souhlas sousedících majitelů. Doporučuji všem, když je jakýkoliv 
problémový materiál a žádám vás o to při každém zastupitelstvu, zda-li máte problém, rád si 
s vámi sednu. Byli jsme na veřejné schůzi osadního výboru v Čekyni. I tento materiál jsem 
s předsedou osadního výboru projednával. Myslím si, že je vysvětleno. Nikdy bych 
nepředložil materiál, který by byl v rozporu. Osadní výbor dal zamítavé stanovisko, nicméně 
stálo to na tom vyjádření T., že tam to bylo bráno jako přístupová komunikace k jejich 
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pozemku. Oni to již nepotřebují, doručili vyjádření na odbor majetku, že pozemek nevyužijí. 
Viděl jste na fotografii, jak to vypadá. Určitě jste byl na místě se několikrát podívat, jak ta 
přístupová komunikace je nebo není udržovaná. Tady je nabídka někoho, kdo si pozemek chce 
koupit a bude se o něho starat.

Mgr. Netopilová:
- Možná by nebylo špatné, kdyby u materiálu byl ten nejčerstvější platný názor. Máme tomu 

tedy rozumět tak, že jak koordinační skupina, tak osadní výbor tedy názory změnily? Je chyba, 
že to máme v materiálu. 

p. Zácha:
- Budu na to reagovat. Jediné, co je dané od osadního výboru, že nesouhlasí s převodem. 

Nemám žádný písemný souhlas. Tam to stálo na sdělení T., že už nepotřebují pozemek jako 
přístupový.

Mgr. Grambličková:
- Musím připustit, že s tím mám taky trošku problém. Já koordinační skupinu považuji              

za pracovní skupinu odborníků, kteří se tím zabývají podrobně. Jsou tam úředníci z několika 
oborů. Ti mohou nejlépe a nejodpovědněji posoudit, jestli ten pozemek budeme v budoucnu 
potřebovat nebo ne. Oni tam nepíšou jenom, že je to pozemek, který umožňuje přístup 
k pozemku T., ale mluví obecně k dalším pozemkům. Mám s tím problém ten, jestli náhodou 
nezablokujeme do budoucna přístup k některým dalším pozemkům. Jde mi o to, proč ta 
koordinační skupina k tomu podala takové zamítavé stanovisko. To mi připadne pro mě dost 
podstatné. 

Ing. Gala:
- Když vznikal územní plán, tak tento pozemek byl veden jako ostatní plocha, ostatní 

komunikace. On k tomu přistupoval zpracovatel územního plánu a zkrátka tu komunikaci 
zachoval v tom územním plánu, protože očekával napojení sousedního pozemku. Koordinační 
skupina v podstatě měla názor, jaký vidíte v usnesení. Přístup bude zachován z ulice Pod 
lipami, tedy z hlavní komunikace v Čekyni.

Mgr. Netopilová:
- Podle mě ta cesta je docela frekventovaná a je škoda se jí zbavovat. Jestli osadní výbor             

a koordinační skupina mají jiný názor, jestli je změna názoru?

p. Zácha:
- Jediné stanovisko osadního výboru, které je dáno, je to nesouhlasné. Žádné jiné nemám. 

Všichni vidíte na obrázku tu vysoce frekventovanou cestu. 

Mgr. Puchalský:
- Já se vás zeptám, pane náměstku, kolikrát jste tam letos byl. Já říkám, že je to komunikace        

a rád bych respektoval to obecné vymezení toho pozemku, to jednoznačně. Tu a tam si rádi 
turisté tam zajdou a kolaři se tam projíždějí. Ten snímek na plátně je velice zkreslující. Musel 
byste vědět co je pod ním. Já to tam pane náměstku znám velice dobře. Nemám, co bych 
k tomu víc řekl. 

p. Zácha:
- Podívejte se do katastrální mapy.

p. Vyhlídka, občan Přerova:
- Nic proti lidem, kteří to hodlají koupit. Ani je neznám. Zásadní věc je ta, pokud osadní výbor 

nesouhlasí, tak je musíte přesvědčit, aby souhlasili, ale nejednat proti smyslu toho, co řekne 
osadní výbor.
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Mgr. Grambličková:
- Nechci se stavět do opoziční role, ale tam materiál prostě vypovídá takovým způsobem, že je 

těžko pro něj zvednout ruku. Možná by bylo dobré jej stáhnout, ať se na to koordinační 
skupina znovu podívá a osadní výbor ať se k tomu znovu vyjádří. Určitě při jejich kladném 
stanovisku nebude mít nikdo problém tento pozemek prodat. Usnesení materiálu jde proti 
názoru všech těch komisí.

p. Zácha:
- Já materiál nestáhnu. Stanovisko koordinační skupiny, věřte, že mnohdy je proti tomu, co 

řešíme na odboru majetku. Máme platný územní plán. Podívejte se, kolik máme předkupních 
práv a na kolika pozemcích. Tak je to i s těmi komunikacemi. Všude máme komunikace, 
tangenty a obchvaty a pak to do jisté míry blokuje i rozvoj.

Ing. Gala:
- Ono je to teď v názorové poloze. Koordinační skupina teď názor nemůže změnit, protože by 

popřela to co je v územně-plánovací dokumentaci. Zpracovatel územního plánu vycházel 
z toho, že jako komunikace to vedeno je. T. se schválením materiálu nemají problém.

Pí Tomaníková:
- Pro své rozhodnutí bych potřebovala stanovisko majetkové komise, která se neusnesla.

p. Hlavinka:
- Komise vycházela ze stanoviska koordinační skupiny. Názory byly různé. Je to běžná 

záležitost, že komise se neshodne. Pokud je souhlasné stanovisko těch manželů, pro které 
dříve přístupová cesta sloužila, nevidím problém, proč neprodat.

Pí Jandová:
- Mě přijde nezodpovědné hlasovat o tomto materiálu, protože koordinační skupina a osadní 

výbor nedoporučily. Vy chcete na nás, abychom rozhodli. Materiál není ve fázi, kdybychom 
měli rozhodovat my. Netlačte na nás, abychom rozhodovali my.

Mgr. Kulíšek:
- Rozhodnout musíme my. 

Mgr. Puchalský:
- Za situace, kdy jsou odborná stanoviska Rady města Přerova rozporná, Rada nabyde odvahy     

a dá návrh Zastupitelstvu za této rozporuplné situace, která je naprosto objektivně 
rozporuplná, aby Zastupitelstvo pokrylo jednoznačně tu nejistotu a nejasnost. To je nemravné, 
skoro bych řekl, takto předložit materiál Zastupitelstvu. 

Při hlasování bylo pro 17, 7 proti, 9 se zdrželo.

928/21/3/2013 Úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje dohodu o narovnání navrženou Mgr. Markem Vlkem jako insolvenčním 
správcem úpadce společnosti OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 
230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, která měla být uzavřena mezi Mgr. Markem Vlkem jako 
insolvenčním správcem úpadce společností OPERA Bohemia s.r.o. a statutárním městem 
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Přerov a jejímž obsahem měl být úplatný převod objektu k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), 
příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 798 a pozemku p.č. 
798 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 265 m2, objektu k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), 
příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 799 a pozemku p.č. 
799 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 261 m2, objektu k bydlení č.p. 745 (Škodova 23), 
příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 800 a pozemku p.č. 
800 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 263 m2, objektu k bydlení č.p. 744 (Škodova 21), 
příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 801 a pozemku p.č. 
801 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 267 m2, objektu k bydlení č.p. 743 (Škodova 19), 
příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 802 a pozemku p.č. 
802 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 262 m2, objektu k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), 
příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 803 a pozemku p.č. 
803 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 302 m2, objektu k bydlení č.p. 737 (Škodova 15), 
příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 804 a pozemku p.č. 
804 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 262 m2, pozemku p.č. 805/1 (ostatní plocha –
manipulační plocha) o výměře 2855 m2, jiné stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a), příslušné k části 
obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 805/2 a pozemku p.č. 805/2 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 102 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví společnosti OPERA 
Bohemia s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu 5.545.210,-
Kč. Součástí dohody měl být závazek statutárního města Přerova, že po provedení vkladu 
vlastnického práva statutárního města Přerova na základě dohody o narovnání do katastru 
nemovitostí vezme v plném rozsahu zpět žalobu proti insolvenčnímu správci Mgr. Marku 
Vlkovi na vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka společnosti OPERA Bohemia 
s.r.o., kterou statutární město Přerov podalo ke Krajskému soudu v Ostravě dne 12.6.2013, a to 
s návrhem na zastavení soudního řízení a s návrhem, aby žádnému z účastníků nebyla přiznána 
náhrada nákladů řízení.

2. vyslovuje nesouhlas s návrhem Mgr. Marka Vlka jako insolvenčního správce úpadce 
společnosti OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-
Čekyně, Přerov, ze dne 30.9.2013 na způsob řešení incidenčního sporu mezi Mgr. Markem 
Vlkem jako insolvenčním správcem úpadce společností OPERA Bohemia s.r.o. a statutárním 
městem Přerov týkajícím se zahrnutí objektu k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), příslušného     
k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 798 a pozemku p.č. 798 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 265 m2, objektu k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), příslušného        
k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 799 a pozemku p.č. 799 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 261 m2, objektu k bydlení č.p. 745 (Škodova 23), příslušného        
k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 800 a pozemku p.č. 800 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 263 m2, objektu k bydlení č.p. 744 (Škodova 21), příslušného        
k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 801 a pozemku p.č. 801 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 267 m2, objektu k bydlení č.p. 743 (Škodova 19), příslušného        
k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 802 a pozemku p.č. 802 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 262 m2, objektu k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), příslušného        
k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 803 a pozemku p.č. 803 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 302 m2, objektu k bydlení č.p. 737 (Škodova 15), příslušného       
k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č. 804 a pozemku p.č. 804 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 262 m2, pozemku p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) 
o výměře 2855 m2, jiné stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a), příslušné k části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č. 805/2 a pozemku p.č. 805/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
102 m2, vše v k.ú. Přerov, do majetkové podstaty úpadce společnosti OPERA Bohemia s.r.o., 
který je blíže uveden v důvodové zprávě a jehož podstatou je převod výše uvedených 
nemovitostí z vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví 3. osoby, která by 
byla vybrána na základě transparentního výběrového řízení.
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Diskuse:
Mgr. Puchalský:
- K panu předkladateli několik otázek. Na základě kterého paragrafu zákona o obcích je ten 

materiál projednáván? Nenašel jsem, že bychom měli v zastupitelstvu schvalovat nebo 
neschvalovat dohody o narovnání. Totéž platí o bodu číslo 2. Kdybychom měli něco 
schvalovat, podle mého názoru, tak je to převod nebo nabytí majetku podle nabídkové ceny
5.545.210 Kč od insolvenčního správce, která je obsahem té dohody o narovnání. Já myslím, 
že formálně i věcně to mohlo skončit v radě a vůbec to do zastupitelstva nemuselo chodit.
Když už dohoda o narovnání, tak i rada ji mohla odmítnout. A mnoho dalších aspektů, které já 
v tom vidím. Proč znovu se má zastupitelstvo k tomu zpackanému a kontroverznímu převodu 
Škodovy ulice tímto způsobem vracet, když navíc formálně jsme chráněni jakousi žalobou.

p. Zácha:
- Škodova ulice je pro mě zvlášť významný případ a jakýkoliv pohyb v této kauze vždy 

předložím do zastupitelstva. To považuji za svoji povinnost a nenechám to na rozhodnutí 
jedenácti radních. Jestli je to protiprávní, tak mě na to upozorněte. Já Škodovu ulici považuji
za zvlášť významný akt a myslím si, že by se k němu mělo vždy vyjádřit zastupitelstvo. 

Mgr. Vojtášek:
- Protiprávní to samozřejmě není. Jedná se o polemiku vyhrazování pravomoci zastupitelstvem, 

ve které má dle zbytkové pravomoci rozhodovat rada. Tady je to komplikované tím,               
že obsahem usnesení je dispozice s nemovitým majetkem, který je vyhrazen zastupitelstvu. 
Ten materiál, když jde do zastupitelstva, nic neporušuje, je v souladu s právním řádem.  

Mgr. Grambličková:
- Já se nechci zříkat zodpovědnosti za Škodovu ulici, protože jsem byla u toho, když se 

Škodova ulice prodávala. Myslím, že každý takový materiál, protože Škodova ulice se stává 
politickým bojem, že každý takový materiál by měl být skutečně předložen zastupitelstvu. Je 
to velmi ožehavý problém. Teď si možná píchnu do vosího hnízda. Uvědomme si, že v době, 
kdy jsme prodávali Škodovou ulici, bylo v této lokalitě asi 80 rodin. Město se muselo z toho 
počtu postarat asi o šest rodin, kterým jsme sehnali ubytování. Možná ty počty nejsou úplně 
přesné, nepamatuji si to. Vystěhování občanů z této lokality muselo stát nějaké finanční 
prostředky. Kdyby to dělalo město, neodvažuji se tyto náklady odhadnout. Určitě by tam byly 
nemalé finanční náklady, které by město muselo vynaložit, pokud by město chtělo tuto 
lokalitu vystěhovat. Demolice budov není zadarmo. V tomto směru se v Škodové ulici něco 
změnilo. Já bych dokonce chtěla, aby to tady zaznělo, aby třeba odborníci z odboru majetku 
řekli, je hodnota této lokality pořád stejná, jako byla před šesti lety, kdy byla plná obyvatel, 
nechci používat slovo nepřizpůsobivých, ale byli to rozhodně problémoví obyvatelé. 
Vzpomeňme si, jak Škodova ulice vypadala. Je ta hodnota stejná, když tam zmizely tuším tři 
budovy? Jedna je tam ještě bohužel v sutinách. Nebo se hodnota této lokality zvýšila? Pokud 
jsem četla, tak znalecké posudky těchto budov jsou už na nule. Dle mého názoru tam byly 
vynaložené některé finanční prostředky, které město vynaložit nemuselo a ta lokalita má teď 
určitě jinou hodnotu, než měla v době, kdy jsme ji prodávali. Často se operuje s částkou         
1,5 mil. Kč. Jestli jsem poslouchala dobře, bylo to v nějakých novinách, Ostrava má stejné 
problémy s přednádražím a tato lokalita tam byla odhadnuta také na 1,5 mil. Kč. Já si myslím, 
že nejsme jediní, kteří řešíme podobný problém, ale už si nalejme čistého vína. Není úplně 
všechno tak černé, jak to vypadá.

p. Zácha:
- Já řeknu ty částky, ať tu zazní, o kterých mluvila paní Grambličková. Jsou to částky z posudku

z konce října, který si objednalo Statutární město Přerov. Sanované pozemky 5 806 800 Kč, 
náklad na demolici těch staveb, které tam jsou a sanaci pozemků  6 000 028 Kč. To je 
ocitován závěr znaleckého posudku.
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Mgr. Puchalský:
- Myslím, že jsem dostal několik přihrávek, se kterými si pohraju a zasmečuju. To tak opravdu 

již nejde. V momentu, kdy paní Grambličková podepisovala kupní smlouvu na prodej objektu 
Škodova ulice za 1,5 mil. Kč, tak znalecký posudek hovořil o ceně necelých 12 mil. Kč. 
Během pěti let jsme tedy na nule. Město prohospodařilo 12 mil. Kč. V lokalitě bydleli cikáni, 
nepochybně, objekty stály a daly se umným způsobem i z dotačních peněz rekonstruovat        
na sociální bydlení, které se momentálně Přerovu nedostává a dlouho nedostávat bude. Ten 
projekt a to rozhodnutí bylo svrchovaně nešťastné, nesprávné a zvláště Opera Bohemia, pokud 
to tehdejší vedení města nepochopilo, byla právě tím, kterému to nikdy být prodáno nemělo. 
To je vše, co k tomu mám. Děkuju.

Mgr. Kulíšek:
- Dovolím si teď reagovat také. Postavím se za paní Grambličkovou velice razantně. Pane 

Puchalský, vy to dobře víte, že když se prodávala Škodova ulice, tak když se dělalo výběrové 
řízení a rozhodovalo se o prodeji, tak na té radnici neseděla ani paní Grambličková, ani 
Kulíšek ani Zácha. Prostě rozhodlo se o prodeji Škodovy ulice. Všichni tím byli nadšeni, 
všichni s tím byli spokojeni. Ano, tato lokalita se bude řešit. Po volbách jsme přišli my           
na radnici a byla na stole smlouva, která se měla podepsat. Tu paní Grambličková podepsala. 
Nikdo s tím neměl problém a většina z nás a z občanů říkala ano, to je dobré řešení, ta lokalita 
se vyklidí, lokalita se zbourá a bude se řešit. Dneska uplynulo sedm let, všichni jsme na to 
zapomenuli, jak to bylo a říkáme, že my jsme udělali špatné rozhodnutí a lokalitu jsme nikdy 
neměli prodávat. Tenkrát Opera Bohemia nebyla ani zastupována bývalým prokuristou            
a jednatelem. Opera Bohemia byla zastupována dvěma pány z Bratislav, kteří sem jezdili a za 
Operu Bohemia vystupovali. Pan Ch.  přišel až následně. Já si vzpomínám, že až po podepsání 
té smlouvy se stal prokuristou. Tolik, co já si vzpomínám.

Ing. Šlechta:
- Já jsem s dalšími kolegy ze Společně pro Přerov hlasoval proti převodu. Upozorňovali jsme     

na případy, kdy bývalým nájemcům Škodovy ulice město poskytlo v rámci tzv. fiktivních 
směn nové byty. To znamená, že není pravda, že město nemělo náklady. Máme ty případy 
zdokumentovány, visí na našich stránkách, dlouhodobě jsme o tom hovořili. Vy jste tam 
samozřejmě byli minulé volební období. Nic nového, všechno se rozhodlo v minulém 
volebním období.

Mgr. Puchalský:
- I vy jste v roce 2007 v zastupitelstvu seděl, pane Kulíšku. To si nemůžete nepamatovat.           

A hlasoval jste. 

Mgr. Kulíšek:
- Já znovu zopakuji, co jsem řekl. A neřekl jsem nic jiného, než že jsme seděli a podepsali 

smlouvy v zastupitelstvu, bylo to na podzim roku 2006, ale výběrové řízení proběhlo na jaře 
v roce 2006, kdy jsme na radnici ještě neseděli, ani nikdo z nás nebyl v zastupitelstvu. 

Mgr. Netopilová:
- Budu jenom opakovat to, co jsem tady kdysi říkala. Já bych ráda upozornila na takovou věc, 

někdy mám opravdu pocit, že se tady začínáme pohybovat v nějakém Kafkovském, naprosto 
absurdním prostředí. Škodovka se stala symbolem toho nejhoršího v Přerově, za posledních 
pár let. Myslím, že nikdo, kdo tady sedí v Radě města a tehdy kdo v ní seděl, tak se nemůže 
zbavit zodpovědnosti. Dobře si vzpomínám na atmosféru na jednání zastupitelstva, když tam 
přišli i rómové z té lokality, když jedině zastupitelé Společně pro Přerov a možná někdo další, 
to si opravdu nevzpomínám a společně jsme hlasovali proti prodeji Škodovy ulice. Vím, že se 
tam upozorňovalo a je to jistě dohledatelné, na podivnou minulost pana Ch.  a na další             
a další aspekty. Pro mě je třeba nepředstavitelné, že společnosti Immofin, později Opera 
Bohemia, že to byli mladí kluci, kteří navíc bydleli tuším i na stejné adrese. Když se podíváte 
do obchodního rejstříku tady těch společností, tak tam je spousta zajímavých skutečností, 
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stejně tak jako společnost Remedis, která má v zástavě Operu Bohemia, tedy její majetek, tak 
jsou tam samozřejmě jména nebo jméno, které je zase stejné. O panu L. jsem se tady zmínila 
nedávno. Tedy ještě jednou. Škodovka je symbolem toho špatného v našem městě.

Ing. Lajtoch:
- Kdo nic nedělá, tak nic nepokazí. Škodova ulice byl danajský dar, když přecházel ten majetek 

do vlastnictví města už před rokem 1989. Ať si na to vzpomenou ti, kteří dělají v bytové 
problematice a přidělovali byty, proč už tenkrát se do těch bytů neinvestovalo. Ty byty byly už 
zchátralé v devadesátých letech. V domech dříve bydleli železničáři, později tam byli 
nastěhovaní romové. Byty byly ve špatném technickém stavu a nebyly udržovány. V té době, 
když přišla Opera Bohemia, mohu říct, že jsme byli v určitém nadšení. Já s kolegyní 
Grambličkovou jsme se byli podívat do Bratislavy, ta firma předložila svoji koncepci, záměr, 
dokonce studii, že lidé, kteří pracují v Olomouci, by bydleli v Přerově, protože je tady levnější 
žití. Ukázali nám, jak staví v Bratislavě. Ta firma dokonce koupila pozemek vedle Strojaře,     
za poměrně velké peníze. Měla záměr tady budovat a stavět. Nicméně situace se potom 
zdramatizovala, byla určitá krize. Ti pánové zřejmě přecenili své síly, ale v té době přišli          
a měli zpracovanou studii, co chtějí udělat, jak to budou budovat. Nebyla to firma, která by 
neměla za sebou zázemí.  Proto jsme do toho šli, protože ta lokalita před rokem 1989 nebyla 
řešena. Mysleli jsme, že soukromý investor to umí a lokalitu spraví podstatně levněji než 
město. 

Mgr. Kulíšek:
- Debata vznikla kvůli tomu, jestli materiál máme projednat v zastupitelstvu, nebo jenom v radě. 

Měli bychom se vrátit na začátek a nechat hlasovat o materiálu, jak je předložen.

p. Vyhlídka, občan Přerova:
- Já bych si dovolil, vzhledem k tomu, že jsem byl v sedmdesátých letech zaměstnancem 

Bytového podniku upozornit, že Škodova ulice byla dána pomocí rekonstrukce do takového 
stavu, že domy svítily novotou. Dokud tam bydleli ti vysloužilí železničáři, tak panovala 
spokojenost. To, co tady říká pan primátor, není tak docela pravda.

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

929/21/3/2013 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u Přerova

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání trvá na svém usnesení č. 852/19/3/2013, kterým schválilo 
úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova - pozemku  p.č.  1024, ost. 
plocha, o výměře 183 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova  z vlastnictví Ing. J.L.   a Ing. M.L. za kupní cenu 
ve výši:
dle znaleckého posudku, cena v místě a čase obvyklá  68 000,- Kč, tj. 371,60 Kč/m2 a to za podmínky 
finančního krytí.

Při hlasování bylo pro 30, 1 se zdržel, 2 nehlasovali.
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930/21/3/2013 Bezúplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města 
Přerova pozemků p.č. 5101/17, p.č. 5102/4 a p.č. 5102/7 v k.ú. Troubky 
nad Bečvou

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu   svého usnesení č. 411/11/3/2012 tak,    
že nově zní: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  bezúplatný převod pozemků p.č. 5101/17, 
ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 5102/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 5102/7, 
ostatní plocha,  ostatní komunikace vše v k.ú. Troubky nad Bečvou, z vlastnictví ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního 
města Přerova za následujících podmínek:
1. Nabyvatel se zavazuje o uvedené pozemky  řádně pečovat, užívat je  pouze k účelům cyklostezky      
a veřejné zeleně v souladu s veřejným zájmem. V případě převodu  nemovitostí z důvodu veřejného  
zájmu nelze předmětné nemovitosti  využívat ke komečním účelům  či jiným výdělečným účelům, 
nelze je pronajímat,  nelze je převádět ve prospěch   třetí osoby, a nelze je  vložit  do obchodní 
společnosti,  vše po dobu  15 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že nabyvatel  poruší kteroukoliv z těchto povinností, dohodly se smluvní strany              
na smluvní pokutě  ve výši:
a)  v případě, že  statutární město Přerov převede  uvedené nemovitosti  nebo jejich část třetí osobě, 
nebo je vloží do obchodní společnosti  ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti  měly ke dni 
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového 
předpisu, nejméně však  ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal.
b) v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat ve veřejném zájmu a bude je užívat 
ke komerčním účelům či jiným  výdělečným účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci  smluvní 
pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitostí měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva  do 
katastru nemovitostí  dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to 
za každé porušení smluvní povinnosti. V případě  opakovaně uložené smluvní  pokuty  musí převodce 
nabyvateli písemně oznámit, že  bylo  zjištěno porušení smluvní povinnosti  a termín, do kdy  má být 
toto porušení  smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena 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, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to  do 15 ti dnů poté, 
kdy bude  písemně vyzván.
5. Převodce bude oprávněn kdykoliv  během  stanovené lhůty kontrolovat všechny omezující 
podmínky  ze strany nabyvatele a nabyvatel je povinen k tomuto je převodci  poskytnout odpovídající 
součinnost.
6. Nabyvatel bude povinen vždy k 31.12.  příslušného roku předat převodci písemnou zprávu  o plnění 
podmínek  souvisejících s převodem  z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu           
o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu,  k jehož zachování se nabyvatel zavázal. 
Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů 
poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek trvá po dobu 15 let.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

Při hlasování bylo pro 33.
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931/21/3/2013 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č.  831/40, p.č. 831/41,  p.č. 831/47,  p.č. 831/48, p.č. 831/50, 
p.č. 831/52, v k.ú. Újezdec u Přerova

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1 schvaluje bezúplatný převod pozemků  p.č. 831/40, ostatní plocha, ostatní komunikace            
o výměře  152 m2,  p.č. 831/41,ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 369 m2,  p.č. 
831/47,ostatní plocha,  ostatní komunikace, o výměře 53 m2, p.č. 831/48, ostatní plocha, jiná 
plocha,  o výměře 527 m2, p.č. 831/50, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 m2, 
p.č. 831/52, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 155 m2  vše  v k.ú. Újezdec u Přerova             
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

2 neschvaluje úplatný převod pozemků  p.č. 831/40, ostatní plocha, ostatní komunikace              
o výměře  152 m2,  p.č. 831/41, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 369 m2,  p.č. 831/47, 
ostatní plocha,  ostatní komunikace, o výměře 53 m2, p.č. 831/48, ostatní plocha, jiná plocha,  
o výměře 527 m2, p.č. 831/50, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 m2, p.č. 
831/52, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 155 m2  vše  v k.ú. Újezdec u Přerova                  
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42 , Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova.

Při hlasování bylo pro 33.

932/21/3/2013 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -
smluvní podmínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje podmínky směny pozemků p.č. 62/4, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, části p.č. 62/5, ost. plocha, označené dle geometrického plánu            
č. 610-159/2012 jako pozemek p.č. 62/5, o výměře 892 m2, pozemek p.č. 62/15, ost. plocha, o výměře 
63 m2, pozemek p.č. 591/2,  lesní pozemek, o výměře 327 m2 a pozemek p.č. 591/10, ost. plocha ,        
o výměře 261 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 62/8, ost. plocha, o výměře 
29 m2, pozemek p.č. 62/9, ost. plocha, o výměře 57 m2, pozemek p.č. 62/11, ost. plocha, o výměře      
30 m2, pozemek p.č. 622/12, trvalý travní porost, o výměře 1555 m2, části pozemku p.č. 62/7, ost. 
plocha, označené dle geometrického plánu č. 610-159/2012 jako pozemek p.č. 62/22, ost. plocha          
o výměře 37 m2, pozemek p.č. 62/21, ost. plocha o výměře 116 m2 a pozemek p.č. 62/12, ost. plocha  
o výměře 20 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví J.F.,  která byla schválena na 18. jednání 
Zastupitelstva města Přerova dne 17.6.2013 dle návrhu JUDr. Židlíka, a to – „ujednáním  smlouvy 
bude závazek p.F. a to ve znění – J.F. se zavazuje zajistit, aby ve sportovním areálu v Kozlovicích, a 
to na pozemcích p.č. 62/7, 622/6, 622/7, 622/2, 62/4, 622/5, 62/5, 622/27 a 622/1 v k.ú. Kozlovice u 
Přerova a ve či na stavbách na nich umístěných, nedocházelo v čase od 22.00h do 6.00h k hudební 
produkci, tedy k produkci živé či reprodukované hudby, včetně hudby či hlasových projevů 
elektronicky zesilovaných. V případě, že J.F. tento svůj závazek poruší, zavazuje se uhradit 
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statutárnímu městu Přerov smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý den, ve kterém k porušení 
závazku dojde.
Ve vztahu k tomuto závazku J.F. nese odpovědnost za provoz sportovního areálu v Kozlovicích, 
včetně případů pořádání akcí třetích osob a subjektů v tomto areálu. Smluvní strany se dohodly, že J.F.
zajistí splnění tohoto závazku také u třetích osob, jež budou sportovní areál v Kozlovicích užívat.        
V případě, že se porušení tohoto závazku dopustí třetí osoba, nese J.F. odpovědnost, jako by se 
porušení závazku dopustil sám.
Smluvní strany se dohodly na časovém omezení tohoto závazku, kdy J.F. je tímto závazkem vázán 
pouze po dobu, kdy bude vlastníkem sportovního areálu v Kozlovicích nebo některého z výše 
vyjmenovaných pozemků.“

Diskuse:
Mgr. Grambličková:
- Asi znáte můj názor, co se týká hluku v Přerově. Je to zvláštní, podmiňovat směnu pozemku 

hlukem z diskoték, ale jak se má občan Kozlovic bránit. Vím, že žádnou vyhlášku o hluku 
nemáme. Písemně mi bylo slíbeno, že se tím bude město zabývat. Mám pocit, že bychom 
neměli hledat důvody, proč to nejde, ale hledat důvody, jak těm občanům Kozlovic zpříjemnit 
život ve městě. Město je hlukem obtěžováno stále, zejména v letních měsících a ta hudební 
produkce, ta se šíří všemi částmi města a z mnoha koutů. Já panu Ž. nezávidím. Jestli bydlí 
poblíž a ty diskotéky se tam odehrávají a není dodržován ani noční klid, svoboda jednoho 
končí tam, kde začíná svoboda druhého. To v tomto případě není respektováno. Je to zvláštní, 
podmiňovat to zrovna tímto způsobem, ale zřejmě tento občan nemá jinou možnost jak se 
bránit. Psal nám všem dopis, který jsme měli k dispozici a v podstatě se nedobral žádného 
výsledku. I když mi připadá regulérní, že to takhle předkládáte, já s tím prostě nesouhlasím. 

Ing. Lajtoch:
- Zabýváme se vyhláškou nočního klidu. Máme první návrh této obecně závazné vyhlášky. Byla 

o tom velká diskuse.

Při hlasování bylo pro 26, 7 se zdrželo.

933/21/3/2013 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 nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 906/20/3/2013 ze dne 21.10.2013.

2. 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,         
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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  pohledávky statutárního města Přerova za panem  L.M. ve výši 41 139,50 Kč,                       
s příslušenstvím, za úplatu 55 556,- Kč.

3. schvaluje uzavření  smlouvy o postoupení pohledávky  za panem L.M. ve výši 41 139,50 Kč, 
s příslušenstvím,  mezi statutárním městem Přerov a  panem a paní I.K. a   J.K., za úplatu     
55 556,- Kč.

Při hlasování bylo pro 33.

PŘESTÁVKA  14.17 – 14.30 hodin.

1. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

934/21/4/2013 Obecně závazná vyhláška č.../2013, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. …./2013,     
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Finanční výbor se zabýval tímto materiálem a jednoznačně doporučil, tak jak je navrženo,

Obecně závaznou vyhlášku vydat. 

Při hlasování bylo pro 31, 2 nehlasovali. 

935/21/4/2013 Obecně závazná vyhláška č..../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. …./2013, 
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů dle přílohy  
č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- I tento materiál projednával Finanční výbor a jednohlasně doporučil schválit návrh vyhlášky 

tak, jak je předloženo.

Při hlasování bylo pro 31, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

936/21/4/2013 Obecně závazná vyhláška č.../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2013

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2013, 
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška  č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění 
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2013 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Také návrh této vyhlášky byl jednoznačně podpořen Finančním výborem.

Členové výboru se zabývali tím, jakým způsobem jsou řešeny poplatky za odpad z ubytoven. 
Těch ubytoven je už jedenáct a chtěli bychom vědět, jak je to řešeno. Tito obyvatelé nemají 
bydliště na území města Přerova.

RNDr. Juliš:
- Ubytovny většinou nemají klienty, kteří jsou obyvateli města Přerova. Pro nás to jsou 

provozovny. Původci jsou právnické osoby a ty jsou našim odborem kontrolovány, jakým 
způsobem mají zajištěno smluvně zneškodnění odpadů. Nemusí být nutně sváženy 
Technickými službami. 

Při hlasování bylo pro 32, 1 nehlasoval.
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937/21/4/2013 Obecně závazná vyhláška č.../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity 
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. …./2013, 
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací 
kapacity dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- I tuto vyhlášku projednával Finanční výbor a jednohlasně ji doporučil ke schválení.

Při hlasování bylo pro 32. 

938/21/4/2013 Výběrové řízení pro rok 2014

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje podmínky výběrového řízení pro poskytování 
půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu v roce 2014 takto:

1) žádosti oprávněných osob, ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, modernizací 
a rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů, budou podávány v termínu                
od 13.1.2014 - 19.2.2014,

2)  místo pro vyzvednutí tiskopisů žádostí a jejich podání: Magistrát města Přerova, Bratrská 34,       
750 11 Přerov 2, odbor ekonomiky, III. poschodí, dveře č. 66 - Kristina Bukvaldová.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Finanční výbor jednohlasně doporučil ke schválení.

Při hlasování bylo pro 32. 

939/21/4/2013 Mimořádné dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK PRECHEZA Přerov o. s., IČ: 22826611, se 
sídlem Přerov, Kosmákova 3364/55, na sportovní činnost v roce 2013,
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2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sokolská župa Středomoravská -
Kratochvilova, IČ: 00495000, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na opravu sokolovny v 
Lověšicích v občanské vybavenosti č. p. 226 na parcele p. č. st. 232 v k. ú. Lověšice u Přerova 
v roce 2013,

3. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Přerovský volejbalový klub o. s., IČ: 
26550466, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na sportovní činnost v roce 2013,

4. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ: 47999152, 
se sídlem Přerov - Kozlovice, na sportovní činnost v roce 2013,

5. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Žeravice, IČ: 45180521, se 
sídlem Přerov XII - Žeravice, U stadionu 214/7, na provoz sportovní haly v občanské 
vybavenosti č. p. 214 na parcele p. č. 165 v k. ú. Žeravice v roce 2013,

6. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 
61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 566/2, na provoz sokolovny v občanské vybavenosti 
č. p. 566 na parcele p. č. 4338 v k. ú. Přerov v roce 2013,

7. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 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 provoz:

• kuželny v občanské vybavenosti č. p. 626 na parcele p. č. 4325/2 a 4325/3,
• loděnice v občanské vybavenosti č. p. 770 na parcele p. č. 4784/2,
• dvou sportovních hal v občanské vybavenosti č. p. 3250 na parcele p. č. 2656/2 a bez č. p./č. e. 

na parcele p. č. 2656/3,

vše v k. ú. Přerov v roce 2013.

V případě výše uvedených sportovišť, s výjimkou loděnice, se dotace poskytuje pouze na náklady na 
teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, 
spojené s užíváním těchto sportovišť v roce 2013,

8. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC Viktorie Přerov o. s., IČ: 66743338, se 
sídlem Přerov, Sokolská 734/28, na sportovní činnost v roce 2013,

9. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem HC ZUBR Přerov s. r. o., IČ: 28593006, se 
sídlem Přerov, Petřivalského 5, na sportovní činnost mládeže v roce 2013,

10. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem PŘEROV MAMMOTHS, IČ: 01207687, se 
sídlem Přerov I - Město, Na odpoledni 156/7, na částečnou úhradu nákladů spojených s 
organizací Halového mistrovství ČR v americkém fotbale, konaném v Přerově dne 
30.11.2013,

11. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov Handball 
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Club, IČ: 22761179, se sídlem Přerov I – Město, U tenisu 3250/9, na sportovní činnost v roce 
2013,

12. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem JUDO SK Přerov o. s., IČ: 22859195, se sídlem 
Přerov, Velké Novosady 993/9, na sportovní činnost v roce 2013,

13. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Karate Přerov, o. s., IČ: 64989089, se sídlem 
Přerov, Neumannova 5, na sportovní činnost v roce 2013,

14. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem KBC Přerov, IČ: 70868549, se sídlem Přerov, 
Velká Dlážka 1, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí závodníka klubu Františka 
Lošťáka na Mistrovství světa juniorů v kickboxu asociace WKA, které se bude konat v 
termínu 29. 10. - 03. 11. 2013 v Massa Carrara v Itálii,

15. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Svaz tělesně 
postižených v České republice, o. s., místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem 
Kratochvílova 35, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na provoz organizace a na sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v roce 2013,

16. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem „Nadační fond Přerovského jazzového 
festivalu“, se sídlem Kratochvílova 148/1, 750 02 Přerov, IČ: 49558005, na částečnou úhradu 
nákladů spojených s organizací XXX. Československého jazzového festivalu,

17. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Duha Klub Dlažka, se sídlem Palackého 
77/1, 750 02 Přerov, IČ: 67338810, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací 
Mistrovství České republiky v scrabble,

18. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, se sídlem U 
Bečvy 904/1, 750 02 Přerov, IČ: 67338500, na částečnou úhradu nákladů spojených s 
vydáním CD Jak se dělá láska,

19. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Český rybářský svaz, místní organizace 
Přerov, se sídlem U rybníka 1034/13, 750 00 Přerov, IČ: 18050387, na částečnou úhradu 
nákladů spojených s pořízením nezbytného vybavení, které budou členové svazu využívat pro 
svou činnost,

20. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč  a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Astronomický klub Přerov, se sídlem P. O. 
BOX 97, Hvězdárna Přerov, 750 02 Přerov, IČ: 61985431, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s obnovou zastaralé astronomické techniky,

21. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 18 000 Kč  a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Středomoravská nemocniční a. s., se sídlem 
Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov - Krasice, IČ: 27797660, na částečnou úhradu nákladů 
vynaložených o. z. Nemocnice Přerov, Dvořákova 75, 751 52 Přerov, v souvislosti s výstavou 
a organizací dne otevřených dveří k 100. výročí fungování přerovské nemocnice,
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22. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, 
Šířava 7, se sídlem Šířava 7, 750 00 Přerov, IČ: 00577227, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí Adventní varhanní koncert,

23. schvaluje záměr na poskytnutí dotace (v roce 2014) ve výši 110 000 Kč subjektu Česká 
republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 
779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení přívěsu pro záchranné práce při mimořádných 
událostech s velkým počtem zraněných,

24. schvaluje záměr na poskytnutí dotace (v roce 2014) ve výši 80 000 Kč subjektu Česká 
republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 
779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení osvětlovací soupravy, která je nezbytně nutná při 
zákroku u všech mimořádných situací,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

25. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle přílohy.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- I tento materiál projednával Finanční výbor a doporučil ho ke schválení. Nebylo to sice 

jednohlasné, ale většina byla pro.

p. Laga:
- Jsou další organizace, které jsou v nouzi a provozují sportovní zařízení. Například tělocvičné 

jednoty Čekyně a Henčlov, které by 30 tis. Kč z rezervy potřebovaly. Bohužel na ně nezbylo, 
protože dostali ti, co jsou u toho, ale zaráží mě, že dostává Zubr Přerov s.r.o. na mládež dotaci, 
když vidím, že občanské sdružení je majitelem všech kategorií, které jsou v Hradci, tak bych 
se chtěl zeptat, jak tato obchodní společnost to té mládeži dává. Šířeji bychom o tom mohli 
mluvit, až budeme jednat o 5 mil. Kč, které budeme dávat HC Zubr a zase obchodní 
společnosti, nikoliv občanskému sdružení a odpověď, že ti jsou plátci DPH, to je obezlička, 
protože pokud občanské sdružení bude konat s takovými finančními prostředky, tak určitě 
bude také plátcem DPH a pak by to bylo to samé. Já za to s.r.o. si myslím, že to není zrovna 
správné a čisté, k tomu, aby to bylo na mládež dáváno této s.r.o. Zubr Přerov.

Mgr. Grambličková:
- Nechci zpochybňovat žádnou z poskytnutých dotací. Bývalo dobrým zvykem, že v případě 

přidělovaných dotací ať už sportovním klubům nebo kulturním organizacím, sociálním 
organizacím atd. v rámci grantového programu existovala pracovní skupina, která byla složená 
ze zastupitelů z každé oblasti, aby to bylo pokud možno co nejobjektivnější a 
nejspravedlivější. Tady jsem nenašla žádné stanovisko žádné komise, žádné pracovní skupiny, 
čili bylo to jenom na rozhodnutí rady. Je tomu tak? Ptám se dobře? Bylo to nějakým 
odborným orgánem posuzováno?

Ing. Lajtoch:
- Bylo to schválené radou. Z odboru sociálních věcí a školství pan Lakomý analyzoval všechny 

žádosti a probíral je s námi a byl členem přípravného týmu. My jsme nevěděli, jakou částku 
financí si můžeme dovolit. Původní částka byla 1.390.000 Kč, pak se zvýšila. 

Mgr. Puchalský: 
- Chápu, že dosáhnout jakési optimální spravedlnosti v těchto věcech je složité a v podmínkách 

města Přerova dvakrát. Pokud materiál zní mimořádné dotace, tak jak naznačil pan primátor, 
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tak jsou to jakési peníze, které zbyly, je třeba je rozdělit nebo ušetřit. Těch možností, jak 
s těmito veřejnými prostředky nakládat, je více. Nejenom je soustavně rozdělovat. Já 
samozřejmě s tím materiálem nesouhlasím, protože si myslím, že způsob a proces jakým byl 
schvalován a projednáván neodpovídá politickému statutu tohoto zastupitelstva. Proto míním, 
že je velice nespravedlivý a subjektivní a mám takový dojem, že šlo hlavně o dispozice          
ze strany pana primátora. Osobně se domnívám, že pan primátor je neustále prezident 
hokejového klubu, nebo se mýlím?

Ing. Lajtoch:
- Ano.

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

940/21/4/2013 Rozpočtová opatření č. 16

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

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Rozpočtové opatření Finanční výbor jednohlasně podpořil a doporučil ke schválení.

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

941/21/4/2013 Rozpočtová opatření č. 17

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

108 172,5 * - 8 322,4 99 850,1

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 530 Komunální služby a územní 
rozvoj j. n.

6 405,8 - 1 762,2 4 643,6

3725 510 Investiční akce (org. 500253 –
Sběrný dvůr odpadu

6 960,2 - 6 560,2 400,0



26

ul. Želatovská)

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- I tento materiál byl projednán ve Finančním výboru a většinou členů výboru byl doporučen    

ke schválení.

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

942/21/4/2013 Rozpočtová opatření č. 17 – dodatek

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

4213 210 Investiční přijaté transfery
ze státních fondů

1 000,3 * + 238,3 1 238,6

4216 210 Ostatní investiční přijaté
transfery ze stát. rozpočtu

10 938,6 * + 4 050,2 14 988,8

8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

99 850,1 * - 4 288,5 95 561,6

* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3113 510 Investiční akce (org. 500175 –
ZŠ U tenisu – energetické
opatření - zateplení)

19 780,8 + 4 288,5
- 4 288,5

19 780,8

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

943/21/4/2013 Rozpočtová opatření č. 17 – dodatek č. 2

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu:
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Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

95 561,6 * - 1 500,0 94 061,6

* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2219 510 Investiční akce (org. 500278
–  Stavební úpravy
ul. Kabelíkova – parkování)

1 500,0 - 1 500,0 0,0

Diskuse:
Mgr. Puchalský:
- Já se chci pana předkladatele zeptat, v důvodové zprávě je konstatováno, že Rada města 

rozpočtové opatření neprojednala. Je to tak?

Mgr. Kulíšek:
- Ano.

Mgr. Puchalský:
- Teď důvodová zpráva. Na základě rozhodnutí vedení města má dojít k uzavření smlouvy. No, 

vedení města není orgán města, ve smyslu zákona o obcích. To nemůže rozhodovat. Kdo to 
rozhodl, který orgán obce, kdo to předkládá, když ne rada. Jestli pan primátor? Těch 
formálních aspektů, těch negativních excesů v předkládaných materiálech začíná být stále více 
a více. Prosím o vysvětlení. 

Ing. Lajtoch:
- Výběrové řízení bylo vyhlášeno Radou města Přerova. Nicméně, do konce roku se nestihne  

vybrat dodavatel, protože není uzavřena smlouva, tak řešíme plynulý převod těch finančních 
prostředků na základě rozhodnutí vedení města. K uzavření smlouvy dojde po ukončení 
výběrového řízení a rada rozhodne. Teď řešíme finanční prostředky. Stavba nebyla zahájena,
tudíž by finance propadly, přesto, že byla připravena. My přenášíme do rozpočtu 2014 
prostředky na tuto investiční akci. Investiční akce nebyla zahájena, protože stavební povolení 
bylo veřejnou vyhláškou a tam to trvalo 3 měsíce, byly tam nějaké problémy, tak se vyhlásila 
na předposlední radě, ale termín do konce roku se nestihne. 

p. Passinger:
- Nejezdím s notebookem po republice, byl jsem v Brně a tam mě ťukne na mobilu, že máme 

novou zprávu. Protože jsem okamžitě nejen domů, tak to nemůžu přečíst. Mám takový návrh. 
Objevuje se to na každé jednání zastupitelstva, že na poslední chvíli dostáváme nějaký 
materiál. Byl bych pro to, abychom to nějakým způsobem omezili. Ten zastupitel se s tím 
nemůže seznámit. Jakým způsobem to dopravujete těm, co nemají počítač? Určitě v pátek 
večer jim neposíláte materiál. Jak se oni seznámí s tím materiálem?

Mgr. Kulíšek:
- Bylo to ve čtvrtek odpoledne, kdy jsme posílali elektronickou podobu materiálu. Ti, co to mají 

v písemné podobě, tak dostanou sms.
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Mgr. Karola:
- Zákon o veřejných zakázkách stanoví pro zadavatele taxativně povinnost uzavřít smlouvu         

o dílo se zhotovitelem nejpozději do patnácti dní po uplynutí lhůty na podání nabídek. Proto je 
předložen materiál na dnešním zastupitelstvu, protože 10. února už by bylo pozdě a zadavatel 
by se dostal do skluzu a nemohl by vyhovět liteře zákona. Ze stejného důvodu Rada města 
nestihla projednat ten návrh rozpočtového opatření na své 81. schůzi.

Bc. Zatloukal:
- Tady se nejedná o nic jiného, než technickou věc. Tento materiál už jsme schválili jako 

investiční akci. Rozhodně doporučuji, abychom to schválili z těch důvodů, co řekl pan Karola, 
aby ta investiční akce se mohla realizovat co nejdříve.

Ing. Lajtoch:
- Po té čtvrteční schůzce, že to nestihneme, že veřejná soutěž nebude uzavřena, šel tento 

materiál rozpočtové opatření. Dohodli jsme se v koordinační skupině, vedoucí odborů, kteří 
mají na starosti přípravu a realizaci investic, že akce nebude ukončena, protože nebyla 
zahájena, bude financována na počátku roku 2014. Byla komplikovanější, že je tu spoluúčast 
s Meoptou. Proto byl tento materiál ve čtvrtek odpoledne. 

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

944/21/4/2013 Projekt Obnova zámeckého parku v Pavlovicích

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje rozpočtový rámec akce "Obnova zámeckého 
parku v Pavlovicích" ve výši 4,2 mil. Kč.

Diskuse:
Pí Tomaníková:
- Chtěla bych vědět, jak dopadlo jednání s Krajským úřadem, protože jsme tady mluvili o tom, 

že nabídneme domov v Pavlovicích Kraji?

p. Zácha:
- Na Krajském úřadě jsme se potkali s kolegou Symerským dvakrát, byla u toho i paní 

náměstkyně. Znovu budeme pokračovat v únoru, protože Krajský úřad zpracovává pro sebe 
studii, která zpracovává využitelnost domovů pro seniory, protože v Radkové Lhotě teď 
přistavují další pavilon. My apelujeme na to, aby byl převeden pod Kraj celý ten areál. Tento 
materiál předkládáme proto, že stav těch stromů v zahradě je v havarijním stavu a my musíme 
zabezpečit to, aby se nestalo nějaké neštěstí. Jednání o převodech nemovitostí budou 
pokračovat v únoru. 

Ing. Pospíšilová:
- Finanční výbor materiál projednal a doporučil schválit tak, jak je předložen.

Při hlasování bylo pro 30, 2 se zdrželi.
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945/21/4/2013 Prominutí poplatku z prodlení

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 36 815,00 Kč za paní 
O.G., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytu a 
vyúčtováním těchto záloh z bytu č. 37, v domě č.p. 2534/13 (Jižní čtvrť II/13),

VARIANTA   II.:
neschvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 36 815,00 Kč za paní O.G., 
vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytu                
a vyúčtováním těchto záloh z bytu č. 37, v domě č.p. 2534/13 (Jižní čtvrť II/13).

VARIANTA   III.:
schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 29 452,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné 
částky 36 815,00 Kč, za z paní O.G., vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh na 
plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtováním těchto záloh z bytu č. 37, v domě č.p. 2534/13 (Jižní 
čtvrť II/13),

Diskuse:
Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch doporučil variantu II. usnesení.

Ing. Pospíšilová:
- Členové Finančního výboru projednávali tento materiál a doporučují schválit usnesení            

ve variantě III. Víme, že stanovisko odboru ekonomiky bylo zamítavé vzhledem k tomu, že jí 
už byla prominuta částka ve výši 2.777 Kč, ale domníváme se, že jsme v minulosti prominuli 
částky daleko větší.

Mgr. Grambličková:
- Je naprosté nóvum, že je tady návrh na variantu II. usnesení. Většinou jsme se přiklonili 

k variantě III. usnesení. Já to považuji za docela statečné, že došlo k takovéto zásadní změně. 
My v podstatě tyto poplatky a jejich prominutí schvalujeme téměř na každém zastupitelstvu      
a už nevíme zpětně nic o té vymahatelnosti. Jestli se naše usnesení setkává s nějakým účinkem 
nebo se účinkem míjí. 

Mgr. Vojtášek:
- Ve většině těch případů dojde k uhrazení těch částek, protože ti lidé většinou žádají, až když 

jim hrozí to, že jim skončí nájemní smlouva. Většinou v ten okamžik doplatí, protože jinak by 
nedostali prodloužení nájemní smlouvy. 

Hlasování o variantě II. usnesení:  Při hlasování bylo pro 27, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali.
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5. NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA ROK 2014

946/21/5/2013 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2014:

příjmy 695 405 100 Kč
výdaje 664 678 200 Kč 674 500 600 Kč
financování 30 726 900 Kč    20 904 500 Kč
(dle příloh č. 1 a 2)

2. schvaluje rozpočtový výhled do roku 2016 uvedený v příloze č. 3,

3. stanovuje, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdaje specifikované v příloze č. 4,

4. bere na vědomí, že transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a na 
sociálně – právní ochranu dětí jsou zapracovány do rozpočtu na rok 2014 v předpokládané 
výši a zařazeny na příjmovou položku 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení 
závazných ukazatelů ze schváleného státního rozpočtu na rok 2014 bude rozpočet upraven 
formou rozpočtového opatření,

5. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem HC ZUBR Přerov s. r. o., IČ: 28593006, 
se sídlem Přerov, Petřivalského 5, na sportovní činnost v roce 2014,

6. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 160 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ: 47999152, 
se sídlem Přerov - Kozlovice, na sportovní činnost a provoz fotbalového travnatého hřiště       
na parcele p. č. 62/1 a fotbalových šaten v objektu občanské vybavenosti č. p. 215 na parcele 
p. č. 61, vše v k. ú. Kozlovice u Přerova v roce 2014,

7. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC Viktorie Přerov o. s., IČ: 
66743338, se sídlem Přerov, Sokolská 734/28, na sportovní činnost a provoz:

• na ulici Sokolská
- dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p. č. 6724/1, 6724/4,
- šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č. p./č. e. na parcele p. č. 

4293/4,
- šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti č. p. 734 na parcele p. č. 4306/30, 

4306/31 a 4306/32,
• na ulici Alšova

- dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p. č. 5307/2,
- šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č. p./č. e. na parcele p. č. 
5307/105,

vše v k. ú. Přerov v roce 2014,
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8. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Přerovský volejbalový klub o. s., IČ: 
26550466, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na sportovní činnost v roce 2014,

9. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 400 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK PRECHEZA Přerov o. s., IČ: 22826611, se 
sídlem Přerov, Kosmákova 3364/55, na sportovní činnost v roce 2014,

10. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov Handball 
Club, IČ: 22761179, se sídlem Přerov I - Město, U tenisu 3250/19, na sportovní činnost v roce 
2014,

11. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov, IČ: 
65914163, se sídlem Přerov, Kratochvílova 14, na organizaci sportovní akce „Víkend plný 
sportu s Mamutem“, konané v Přerově v termínu 9. – 11. května 2014,

12. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR, IČ: 
00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na provoz tratě v areálu Přerovské rokle na 
parcele p. č. 426/8, 426/9, 426/14, 426/16, 426/18, 577, p. č. st. 823, p. č. st. 824, objektu č. e. 
140 na parcele p. č. st. 823 a objektu č. e. 141 na parcele p. č. st. 824, vše v k. ú. Předmostí       
v roce 2014,

13. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se 
sídlem Přerov, Petřivalského 1, na provoz haly stolního tenisu v občanské vybavenosti č. p. 
584/1 na parcele p. č. 5307/101 a 5307/441, vše v k. ú. Přerov v roce 2014,

14. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 
61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na provoz sokolovny v občanské vybavenosti č. p. 
566 na parcele p. č. 4338 v k. ú. Přerov v roce 2014,

15. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Žeravice, IČ: 45180521, se 
sídlem Přerov XII - Žeravice, U stadionu 214/7, na provoz sportovní haly v občanské 
vybavenosti č. p. 214 na parcele p. č. 165 v k. ú. Žeravice v roce 2014,

16. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300 000 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 provoz:

• kuželny v občanské vybavenosti č. p. 626 na parcele p. č. 4325/2 a 4325/3,
• loděnice v občanské vybavenosti č. p. 770 na parcele p. č. 4784/2,
• dvou sportovních hal v občanské vybavenosti č. p. 3250 na parcele p. č. 2656/2 a bez č. p./č. e. 

na parcele p. č. 2656/3,
vše v k. ú. Přerov v roce 2014.

V případě výše uvedených sportovišť, s výjimkou loděnice, se dotace poskytuje pouze na náklady       
na teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz 
odpadu, spojené s užíváním těchto sportovišť v roce 2014.

17. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Nadační fond Přerov - Cuijk, IČ: 27803201, se 
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sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 71/2, PSČ 750 02, na náklady spojené s 
činností nadačního fondu a s recipročním zájezdem občanů z Přerova do Cuijku v roce 2014,

18. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK PRECHEZA Přerov o. s., IČ: 22826611,   
se sídlem Přerov, Kosmákova 3364/55, na náklady spojené s pořádáním akce Zlatý Kanár        
v roce 2014,

19. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, IČ: 67338500, 
se sídlem Přerov, U Bečvy 904/1, na náklady spojené s pořádáním folklorního festivalu           
V zámku a podzámčí v roce 2014,

20. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s., IČ: 
49558048, se sídlem Přerov III – Lověšice, Družstevní 235/39, na náklady spojené s realizací 
projektu Dostavníčko s divadlem v roce 2014,

21. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 900 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem „Nadační fond Přerovského jazzového 
festivalu“, IČ: 49558005, se sídlem Přerov, Kratochvílova 1, na náklady spojené                      
s uskutečněním XXXI. Československého jazzového festivalu v roce 2014,

22. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ 
61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na činnost loutkového divadla v roce 2014,

23. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 125 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy v ČR, IČ: 40613411, se sídlem 
Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, na provoz a činnost nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež a na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
ve městě Přerově v roce 2014,

24. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 700 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy v ČR, IČ: 40613411, se sídlem 
Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, na provoz Azylového domu pro matky s dětmi         
v Přerově v roce 2014,

25. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Centrum setkávání, o. s., IČ: 49558200,            
se sídlem 750 02 Přerov, Kosmákova 46, 48, na provoz organizace v roce 2014,

26. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 835 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ: 49558561,   
se sídlem U Bečvy 1, 750 02 Přerov, na provozní náklady organizace, sociální, zdravotně 
výchovnou a humanitární činnost v roce 2014,

27. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 681 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270,           
se sídlem Přerov, 9. května 1925/82, na provoz charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, 
občanské poradny, provoz a činnost setkávání seniorů SPOLU, provoz a činnost romského 
komunitního centra Žížalka, romského komunitního centra Lačo jilo - Dobré srdce a provoz 
Dětského šatníku, na rok 2014,
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28. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 110 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení Most k životu, IČ 67338763,              
se sídlem Přerov, Bohuslava Němce 4, na program zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením (chráněná pracovní místa), na provoz sociálně terapeutické dílny, integrovanou 
zájmovou činnost a chráněná pracovní místa v roce 2014,

29. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 243 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Svaz tělesně postižených v České republice,        
o. s., místní organizace Přerov, IČ: 47184418, se sídlem Kratochvílova 35, 750 02 Přerov,      
na provoz a činnost organizace a na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením v roce 2014,

30. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 145 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Jsme tady, o. s., IČ: 28553187, se sídlem 
Sokolská 2781/2, Přerov 750 02, na provoz a činnost organizace v roce 2014,

31. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se 
zdravotním postižením přerovského regionu, IČ: 26602156, se sídlem Náměstí Svobody 
1963/4, Přerov I – Město, 750 02 Přerov 2, na provoz a činnost organizace v roce 2014,

32. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Muzeum Komenského v Přerově, p. o., IČ: 
00097969, se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, na provoz Záchranné stanice pro handicapované 
živočichy a poradenskou a osvětovou činnost v roce 2014.

Body 5-32 jsou zpracovány dle přiložených zásad dotačního programu I – Přímé podpory pro rok 
2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.10.2014

33. schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 7 500 Kč a uzavření smlouvy                
o poskytnutí tohoto příspěvku mezi statutárním městem Přerov a subjektem Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje, IČ: 70885940, se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc, 
na provoz systému AMDS pro účely vyrozumívání členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Přerov I – Město, prostřednictvím systému automatického telefonního volání a krátkých 
textových zpráv o vyhlášení požárního poplachu jednotky a svolání členů krizového štábu.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.10.2014

34. schvaluje výjimku ze „Zásad pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)“ z 16.04.2007: „Pro rok 2014           
se pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti EVVO na území města vyčleňuje částka 
200 000 Kč“,

35. schvaluje výjimku ze „Zásad pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 
významných staveb na území města Přerova“ z 19.10.2005: „Pro rok 2014 se pro poskytování 
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města vyčleňuje částka 
150 000 Kč“.
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Diskuse:
Ing. Lajtoch:

V rozpočtu dochází k malé změně, protože teď jsme schválili rozpočtové opatření č. 17, 
dodatek č. 1   a č. 2., kde jsme začlenili do rozpočtu roku 2014 i investiční akce a bylo to jak 
na investiční akci sběrný dvůr ulice Želatovská ve výši 6.560.200 Kč a posílení rozpočtu          
o 1.762.200 Kč na úhradu převodu movitých věcí z vlastnictví společnosti IMIT, s.r.o.             
a potom 1.500.00 Kč na uzavření smlouvy na realizaci investiční akce Stavební úpravy ul. 
Kabelíkova. Tyto tři akce, které jsme schválili a vyčlenili z rozpočtu roku 2013, jsou součástí 
rozpočtu 2014. Tyto prostředky vstupují do roku 2014 jako nové investiční akce. Příjmy jsou 
695.405.100 Kč, výdaje 674.500.600 Kč a financování 20.904.500 Kč.

Ing. Pospíšilová:
- Chtěla bych zpracovatele rozpočtu na rok 2014 pochválit za určitá vyjádření, se kterými se 

ztotožňuji a doufám, že je postřehli také ostatní zastupitelé. Jedná se zejména o upozornění     
na neudržovaný majetek města, na jehož údržbu a opravy nemá město finanční prostředky. 
Další hrozbou je možnost neposkytnutí dotace na projekt Zajištěni přenosu dat a informací 
v celkovém objemu 100 mil. Kč. Je opravdu nutné tento projekt realizovat, kolik statutárních 
měst již tento projekt realizovalo a v jakém objemu finančních prostředků? S čím nemohu 
souhlasit, je vyjádření zpracovatele, že rozpočet byl sestaven s ohledem na snahu zachovat       
v maximální možné míře výdajové limity na úrovni roku 2013. Domnívám se, že na straně 
příjmů a výdajů jsou rezervy. Dle mého názoru, pokud se firmě nedaří, pocítí to i její 
zaměstnanci. Což v našem případě znamená například snížení přídělu do sociálního fondu 
zaměstnanců. Tam je přes 5 mil. Kč ročně. Na straně příjmů vidím velké rezervy                     
i v nájemních smlouvách. Zatímco město jako nájemce platí nájmy i služby vždy zvýšené        
o inflační doložku, v pozici pronajimatele tuto inflační doložku nemá. A to ani vzhledem 
k technickým službám ani k Teplu Přerov. Zkrátka, my platíme více a nám je placeno stále 
stejně. Pokud zůstaneme u nájemních smluv, ne vždy jsou pro město výhodné. Respektive 
přijatelné. Z materiálů vyplývá, že pro některé ztrátový Chemoprojekt přináší do rozpočtu    
800.000 Kč, Domov důchodců v Pavlovicíh 299.000 Kč, tak Vysoká škola logistiky 75.000 
Kč, Živnostenská škola v Přerově 97.000 Kč ročně. Není tady něco špatně páni radní? 
Naposledy se zastavím u položky granty, podpory, dotace a dary. V ní je vyčleněna částka        
2 mil. Kč pro Regionální letiště Přerov. Je nejvyšší čas si přiznat, že tento projekt je mrtvý. 
Dále připomenu slova pana Záchy a pana Zatloukala z minulého zasedání zastupitelstva, na 
kterém slibovali snížení provozních nákladů Regionálního letiště Přerov.
Dávám protinávrh: přesunout částku 2 mil. Kč z položky výdaje na Regionální letiště 
Přerov na položku par. 6409, ORJ 219 Ostatní části (rezerva – místní části).

Bc. Zatloukal:
- K tomu, že jsme slíbili, že se sníží náklady na provoz letiště. To není pravda. My jsme zde 

navrhli určité usnesení. Protože ani nejsem v představenstvu společnosti, tak to ani nemohu 
slíbit. Představenstvo se zabývalo snížením provozních nákladů. Jak jsem se informoval, 
představenstvo to řešilo. 

- Co se týká druhé věci – znovu se jedná o nepravdu, pokud jde o nájmy Technický služeb         
a společnosti Teplo. Technické služby mají například pronajaté parkoviště a tam je 
samozřejmě inflační položka je. Ano, mezi smlouvami mezi městem a Technickými službami 
je inflační položka. Není pravda, co říká paní zastupitelka.

Mgr. Puchalský:
- Osobně se domnívám, že za rok ten přístup ke strukturování rozpočtu, jak na straně příjmu tak 

výdajů metodou tandemu primátor Lajtoch a vedoucí finančního odboru paní Sedláčková 
skončí. Že se dáme cestou daleko inspirativnější, cestou participativních rozpočtů, tzv. lokální 
ekonomiky, že podpoříme místní části a to nejen v tom vžitém slova smyslu, ale i části města, 
aby občané mohli samostatně přímo rozhodovat o podstatných věcech, že budou mít 
deponovány částky, o kterých budou rozhodovat. Pro mě je naprosto nepřijatelné, když 
zpracovatel a navrhovat rozpočtu vychází z toho, že příjmy budou zvýšeny o jedno procento. 
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S tím rizikem já bych nikdy do sestavování rozpočtu nešel. Naopak, bude uměním udržet 
rozpočtové příjmy na číslech roku 2013. Osobně rozdělení přepokládaných peněz rozpočtu, 
tak jak jsou navrhovány ve výdajové části, je pro mě naprosto nepřijatelné. Z jednoho prostého 
důvodu. Firmě se skutečně nedaří, je zadlužena, deset let nebude schopna, podívejte se na 
číslo investování, kolik je tam na investice. Deset let nebude schopna se standardně rozvíjet, 
jsou města, která nejsou zadlužena, naopak, mohu jmenovat Prostějov, Lipník. Přitom ještě 
dáme do rezervy 1,5 mil. Kč na notebooky pro zastupitele. Zastupitelé by měli být ti první, 
kteří řeknou, nepotřebujeme, jsme v situaci, kdy proponujeme 2 mil. Kč na letiště. Není to 
možné. My musíme dokázat rozhodovat skutečně úsporně. Ten provozní rozpočet nemůže 
bobtnat. Ve všech směrech a především v oblasti všeobecné vnitřní správy. Tak to dál nejde. 
Proto rozpočet nepodpořím.

Mgr. Netopilová:
- Také rozpočet nepodpořím, protože je tady spousta paradoxů, se kterými nesouhlasím. 

Vypíchnu například věc, která se týká příspěvků do různých mezičlánků. Mluvila o tom dřív 
paní Grambličková. My jsme tady na posledním zasedání zastupitelstva se pozastavovali nad 
příspěvkem do asociace měst pro cyklisty. Ten příspěvek tvoří 10.000 Kč ročně. Máme tady 
jiné organizace, jako třeba příspěvek do OK 4 Inovace  Olomouckého kraje ve výši 200.000 
Kč, nebo do jiných mezičlánků, ať už je to Rozvojová agentura Střední Moravy. Mě by 
zajímalo, proč si město Přerov není schopno vytvořit strategický plán rozvoje  samo a platíme 
někomu externímu a ten externí, to jsou zase politici, kteří museli odejít nebo se museli na čas 
uklidit někam jinam. I z tohoto důvodu je pro mě rozpočet nepřijatelný.

p. Laga:
- Nejsem z těch, kdo by rozpočet nepodpořil. Já už jsem to říkal, při projednávání materiálu 

mimořádné dotace, že když se podívám, tak město Přerov dává 5 mil. Kč HC Zubr Přerov 
s.r.o., která má v předmětu podnikání provozování tělovýchovných a sportovních zařízení, 
případně organizování sportovních činností. Ano, uspořádali velice dobré Mistrovství Evropy 
žen na dobré úrovni. Pořád ty peníze, které město dává, mají jít na činnost mládeže a vůbec 
oddílů a klubů, toho, který to provozuje a který je majitelem, a to je právě to občanské 
sdružení HC Přerov, které by peníze mělo dostat, aby se ty peníze dostaly k dětem. Přes 
obchodní společnost se mi nezdá, že podporujeme tuto společnost takovou částkou. 

Ing. Lajtoch:
- Pan Puchalský hovořil o rozpočtu obecně. Chápu jeho rétoriku opozičního zastupitele, který 

nemůže podpořit rozpočet. Rozpočet vychází z aktuálních čísel a příslušní vedoucí odborů        
a ředitelé dostali informace o možnostech roku 2014. Klesají kapitálové příjmy. Zastupitelstvo 
v dubnu schválilo záměr. Máme hodně majetku, který nevyužíváme, například bývalý 
Chemoprojekt, který jsme koupili v určité euforii. Tehdy to podnítil pan zastupitel Puchalský. 
Dnes by tam chtěly být všechny složky nevýdělečné, občanská sdružení, dokonce někteří by 
nechtěli platit nic. 
Rozpočet skutečně vychází ze skutečných čísel. Snažíme se šetřit, rozpočet je vyvážený. 
Můžeme zastupitelům znovu předložit, ve kterých sdruženích jsme zapojeni. Předkládal jsem 
materiál, abychom byli ve sdružení, které podporuje cyklistiku, protože se dobře znám 
s primátorem Jihlavy.
Hokej s.r.o. -  jako takové bylo schváleno asi před pěti lety. Devadesát procent příspěvku jde 
na provoz ledové plochy. Můžete se podívat na hospodaření a financování hokejového klubu. 
Mladí hokejisté dosáhli výborného výsledku. 

Mgr. Netopilová:
- Vrátím se k bolavým věcem. Je potřeba mluvit o domě na Čechové ulici. Je tady zmíněno,      

že ve výhledu je sankce ve výši 7,9 mil. Kč za nedodržení termínu rekonstrukce budovy. Mě 
by zajímaly informace kolem této věci. Divím se, že se o tom nebavíme, přitom je to skoro      
8 mil. Kč. Pokud jde o metropolitní síť za 100 mil. Kč, tak by mě zajímalo, jestli tady někdo 
ví, proč zrovna 100 mil. Kč. Kdo tomu rozumí? 
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Vracím se k Živnostenské škole a Vysoké škole logistiky – to jsou příklady toho, jak se nemá 
hospodařit. Pan Zácha si nedávno postěžoval v Přerovském deníku na to, že městské budovy 
chátrají a vzpomenul tam právě Živnostenskou školu a přitom je to v moci města, aby 
nechátrala. Ten nájem přece může vypadat úplně jinak, podobně jako u jiných škol a nemusí to 
být nájem ten nejdražší. A pořád je to ještě slušný nájem, který by dal za rok téměř milion 
korun, jako to třeba bylo u Gymnázia Jakuba Škody a dalo by se opravovat. 

Mgr. Puchalský:
- Pane primátore, já rozpočtu nerozumím, ale výsledky hospodaření města nasvědčují tomu,    

že vy také ne. Město řídíte finančně, pokud já si pamatuju, sedmnáct let. A ještě jste se 
nenaučil město řídit bez dluhů. Myslím, že je to tristní. Znovu opakuju, že sestavit rozpočet 
takovým způsobem, aby běžný provoz města chátral, chátral jeho majetek a na druhé straně 
narůstal dluh, který deset let město zatěžuje, to je to hlavní, co nesmíme připustit. Vy jste to 
dovolil. Za to jste plně odpovědný. Ať se vám to líbí nebo ne. Rozpočtoval jste od roku 1988    
a ještě jste se to nenaučil. Kdybyste neměl paní Sedláčkovou po pravé ruce, tak nevím, nevím. 
To je vše. 

Mgr. Grambličková:
- Jsem ráda, že i další zastupitelé zaevidovali, že se město nachází zbytečně jako člen v mnoha 

různých organizacích a agenturách, kde opravdu platíme částky sice desetitisícové, ale někde 
to jde možná do statisíců. Já sama jsem dávala před časem na Zastupitelstvu návrh na 
vystoupení z Agentury pro rozvoj Střední Moravy, tenkrát to neprošlo. Teď zaznělo z úst pana 
primátora, že by se mohla provést revize všech těch spolků a agentur, ve kterých se nacházíme 
s tím, že by nám mělo být sděleno, jestli z nich máme vůbec nějaký užitek. Potom se můžeme 
rozhodnout, jestli zůstaneme v tomto spolku nebo ne. Domnívám se, že to jsou částky 
desetitisícové a kvůli tomu nebudu bojkotovat rozpočet, ale budu se těšit na to, že někdo přijde 
s tím, že v průběhu příštího roku můžeme ušetřit za členské poplatky.

p. Laga:
- Osadní výbory dostávají 550 Kč/na jednoho obyvatele. Při jednání všech předsedů osadních 

výborů v říjnu, bylo konstatováno, že ta částka je tak malá, že nelze za to opravit chodník,      
co potom, kdyby se tam chtělo dělat něco většího. Byl návrh na zvýšení na částku alespoň 
1 000 Kč na jednoho obyvatele. Objevilo se to i v zápisu osadního výboru Čekyně. K tomuto 
návrhu se připojili všichni předsedové osadních výborů. Ta odpověď, proč to nelze, že jsme 
schválili 550 Kč, při troše chuti, mohlo být zvýšení předloženo dnes, jako jeden z bodů před 
projednáním rozpočtu. Vůle navýšit tady nebyla. Částka na navýšení by se v rozpočtu našla. 
Částka by se našla i z výnosu z hracích automatů. Ta částka by se jen ponížila, aby se na konci 
roku nerozdělovala kamarádům.

Ing. Pospíšilová:
- I když to dělám hrozně nerada, chci se ohradit proti vyjádření pana Zatloukala, že říkám 

nepravdu. Z toho co jsem říkala o navýšení, o té inflační doložce, se hovoří v návrhu rozpočtu. 
To znamená, že bysme museli obvinit pracovníky z odboru ekonomiky, kteří to zpracovávali, 
že lžou. Protože i ve výhledu na roky 2015, 2016 píší, že pozitivní změnu stávajícího trendu, 
což u kapitálových příjmů by mohlo přinést jen rozhodnutí orgánů města o cenách, za které 
bude majetek města pronajímán, tržní ceny, inflace apod. Totéž vyjádření jsem na finančním 
výboru obdržela od paní Sedláčkové. Chcete obvinit, že lžou, tady ty pracovnice?

- Za finanční výbor chci říct, že rozpočet byl podpořen většinou členů.

Ing. Čermák:
- K rezervě na notebooky pro příští zastupitele. Mám pocit, že nám diskuse k této rezervě zas až 

tak nepřísluší. Přijde mi férové tuto rezervu vytvořit. Je pouze na příštím zastupitelstvu, jak se 
rozhodne, zda bude chtít notebooky zakoupit nebo budou chtít materiály číst třeba 
z břidlicových tabulek. To je na rozhodnutí příštího zastupitelstva a ruku na srdce, málo kdo 
z nás tady příště může sedět. Nechejme to rozhodnutí na příští zastupitele.
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Bc. Zatloukal:
- To co tu padlo, opravdu není pravda, tak jak to bylo řečeno. Inflační doložka je běžný institut, 

který se u smluv dává, vychází z inflace, která je vyjádřena Českým statistickým úřadem. 
Nájemní smlouvy Technických služeb nebo smlouvy o činnostech, tak v obou těchto 
smlouvách inflační doložka zakotvena je. Pokud Technické služby pronajímají parkoviště      
od města, tak je to automaticky. Inflační doložky na činnosti, to znamená, jestli Technické 
služby budou fakturovat více za ten rok, to je zakotveno ve smlouvě, to je věc dohody mezi 
městem a Technickými službami. Jednoznačně můžu říct, že inflační doložka třeba za loňský 
rok byla použita ne na navýšení ceny, ale na rozšíření služeb. Město se rozrůstá, je větší počet 
světel, takže Technické služby udržují větší počet světel. Je větší plocha, která se seče. Tato 
inflační doložka sloužila k úhradě za navýšení těchto činností. 

Ing. Lajtoch:
- Musím reagovat na pana Puchalského. Ano, paní Sedláčková je po mé pravé i levé ruce. Je to 

vedoucí odboru ekonomiky. Pane zastupiteli, mě je to takové trapné, že vy jste ji urážel 
v tisku, že je to druhá Nagyová. Kdybyste si ověřil, za co ty odměny dostala. Výrazně 
pomohla k ukončení činnosti Domovní správy města Přerova. My jsme se dohodli na nějakém 
projektu, který ona realizovala a úspěšně dokončila. Nemuseli jsme si na to brát firmu, která 
by nám provedla tuto transformaci. Vím, že jste v devadesátých letech paní Sedláčkovou 
velmi zpochybňoval. Je to schopná dáma, která dokáže řídit tento rozpočet a nemyslete si, že 
mi jde na ruku, protože ona je tvrdá a snaží se rozpočet pevně držet. To, že jsme si vzali úvěr, 
ano, vzali jsme si úvěr 300 mil. Kč v minulém volebním období, abychom řešili projekty jako 
je autobusové nádraží, most, oprava zimního stadionu i domov pro seniory, který 
zpochybňujete. Kdyby se někdo podíval do té historie, kdo je za tím, kdo byl placen „v akcích 
zet“, kdo mohl připustit, aby tato škola se rozpadala v devadesátých letech a stáli jsme před 
rozhodnutím, co s ní. Zbourat ji a nechat volné místo, nebo postavit domov důchodců. 
Podařilo se mi získat dotaci 100 mil. Kč. Náklady se ale zvýšili, protože projektant 
neuvažoval, že je stavba tak poddimenzovaná, že základy tam prakticky nebyly. Proto, i když 
byla budova stažena, pořád tam byly dvoucentimetrové otvory.

- Každý rozpočet se snažíme předložit vyrovnaný, případně přebytkový, abychom splnili ty 
požadavky. 

- K místním částem – my jsme se domlouvali, že prostředky, které budou nad rámec 
schváleného rozpočtu z loterií a jiných her, půjdou do místních částí a na projekty, které jsme 
rozpracovali, to jsou dětská hřiště apod. 

Ing. Střelec, předseda místní části Čekyně, občan Přerova:
- Já nebudu zpochybňovat rozpočet. Chápu, že město hospodaří s určitými prostředky. Na 

straně 8 rozpočtu je napsané, že předběžně bude financován běžný provoz, jako čistota města, 
veřejné osvětlení. Ve výhledu není předpoklad, že se budou pravděpodobně navyšovat nějaké 
částky na investice. Tímto vlastně říkáte, že na roky 2014 – 2016 nepočítá město Přerov 
s navýšením finanční částky pro místní části. Myslím s navýšením systémovým. Navýšení jak 
mluví pan Laga, že bude realizován výběr z nějakého hazardu a podobně, ten výběr může         
a nemusí být. Mě překvapuje, že na straně 9 se píše, že i po předložení rozpočtu zůstane 
k projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 řada nepokrytých požadavků. Přečtu některé, co mě 
zaujalo: 4 815.000 Kč na nákup počítačů, 1.495.000 Kč na jednotný vizuální styl. Nebudu 
zpochybňovat opravy bytů. Dále se tu píše, že pokud by mělo dojít k navýšení částky             
na 1.000 Kč na obyvatele místní části, bylo by nutné schválit změnu pravidel pro financování 
místních částí schválených zastupitelstvem, ale především o částku cca 2,5 mil Kč snížit 
některé již vymezené výdaje města. Zrovna ty dva vymezené výdaje jsem vám nastínil, 
protože tak by to bylo systémové. Nebylo by to o tom, jestli se finance na místní části náhodou 
dostanou. V letech 2014 – 2016 dostanou místní části 550 Kč na obyvatele. 

- Pro informaci, v městě se snižuje počet obyvatel, v místních částech se počet obyvatel 
zvyšuje. Bylo by dobré do příštího rozpočtu zahrnout změnu pravidel, o které jsem se zmínil     
a zakomponovat to možná i do tohoto, že město zpracuje změnu pravidel financování místních 
částí.
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Hlasování o protinávrhu Ing. Pospíšilové (přesunout částku 2 mil. Kč z položky výdaje na 
Regionální letiště Přerov na položku par. 6409, ORJ 219 Ostatní části (rezerva – místní části):  
Při hlasování bylo pro 11, 3 proti, 11 se zdrželo, 6 nehlasovalo.

Hlasování o předloženém usnesení: Při hlasování bylo pro 25, 3 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval.

6. GRANTOVÝ  PROGRAM

947/21/6/2013 Grantový program na rok 2014 - vyhlášení

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. vyhlašuje Grantový program pro rok 2014 dle přiložených Zásad dotačního programu II,

2. vyzývá žadatele k předkládání žádostí o finanční podporu dle přiložených Zásad dotačního 
programu II pro rok 2014,

 žádosti budou podávány v termínu od 02.01.2014 do 07.02.2014,
 místo pro podání žádostí o finanční podporu: 
-   Statutární město Přerov, odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 7), 
750 11 Přerov 2 - při žádosti o finanční podporu v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti sociální 
a zdravotnictví,
-   Statutární město Přerov, kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11 Přerov 2 
-   při žádosti o finanční podporu v oblasti kultury,
 tiskopisy je možné vyzvednout na výše uvedených pracovištích nebo v Městském informačním 

centru na nám. TGM ode dne 10.12.2013, od tohoto data budou rovněž k dispozici na webových 
stránkách města www.prerov.eu.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Grantový program byl projednán Finančním výborem a jednoznačně podpořen a doporučen ke 

schválení. 

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

PŘESTÁVKA  15.43 – 15.53 hodin
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7. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Nejsou žádné předlohy.

Zasedání Zastupitelstva města Přerova řídí primátor Ing. Lajtoch.

8. ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

948/21/8/2013 Územní plán města Přerova - schválení Zadání změny č. 2

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 a § 55 odst. 2               
z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění Zadání změny č. 2 
Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto usnesení.

Diskuse:
p. Vyhlídka, občan města Přerova:
- Když se projednával záměr územního plánu, tak už v roce 2008 a následně bylo ještě jedno 

sezení, tak bylo naznačeno lidmi, které já považuji za rozumné, že ta část, která byla na mapě, 
by se vůbec neměla proměnit v další zastavěnou oblast. Polní pozemky, kde se stále pracuje      
a kde je vytvářena potravinová základna, je naprosto zrůdné, aby se to proměnilo v nějaké jiné 
účely, jako jsou sportoviště apod. Ta další lávka je také zbytečná, protože pokud bude 
fungovat lávka U tenisu, tak je to naprosto v pořádku a naopak území, které je jako národní 
přírodní památka, tak mělo být propojeno s dolní částí kolem pravého břehu Bečvy. To mělo 
zůstat v ochranném pásmu a ne dělat z toho cirkusové prostředí, kde se provádějí ohňostroje. 
Ta příroda dostává zabrat a je vidět, že o přírodu nemá nikdo zájem.

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

949/21/8/2013 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu 
technické infrastruktury

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy č. MMPr-
SML/797/2012 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury uzavřené mezi Statutárním 
městem Přerovem a firmou AVČ s.r.o., se sídlem Wilsonova 12, Přerov, IČ 258 48 984. Předmětem 
dodatku je změna média podporované inženýrské sítě z plynovodu na veřejný rozvod nízkého              
a vysokého napětí při zachování původní výše dotace.
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Při hlasování bylo pro 26, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval.

9. ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

950/21/9/2013 Vyjmutí části pozemku předaného k hospodaření Mateřské škole 
Píšťalka, Přerov, Máchova 8 – příspěvkové organizaci

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání        
a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi Městem Přerov                
a subjektem Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8. 
Předmětem tohoto dodatku je vyjmutí části pozemku p.č. 3646/1 v k.ú. Přerov z hospodaření 
jmenované příspěvkové organizace s účinností od 01. 01. 2014. Znění dodatku je přílohou důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Při hlasování bylo pro 31, 1 nehlasoval.

951/21/9/2013 „Školy v přírodě“ – Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky 
základních škol zřízených statutárním městem Přerovem ve školním 
roce 2013/2014 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje „Školy v přírodě“ - Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky základních škol 
zřízených statutárním městem Přerovem ve školním roce 2013/2014, včetně podmínek 
financování tohoto projektu. 
Znění projektu, včetně podmínek jeho financování, je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

2. schvaluje předfinancování části nákladů škol v přírodě – zotavovacích pobytů uvedených         
v bodě 1. tohoto usnesení ve školním roce 2013/2014 pro žáky z rodin v hmotné nouzi, a to ve 
výši dávky pomoci v hmotné nouzi - mimořádné okamžité pomoci v jednotlivém daném 
případě. Uvedené předfinancování části nákladů škol v přírodě nepřekročí celkovou částku 
150.000,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014
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Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Tento materiál byl projednáván na Finančním výboru, byl jednohlasně podpořen. Chtěla bych 

říct, že byla hlavně oceněna informace, která je v materiálu napsaná, a to, že vedení města 
projedná s největšími znečišťovateli ovzduší ve městě, možnost poskytnutí finančního 
příspěvku na ozdravné pobyty žáků základních škol. To bylo velmi kladně hodnoceno. 
Doufám, že se to podaří.

Při hlasování bylo pro 32.

952/21/9/2013 Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2013 o školských obvodech spádových 
základních škol na území města Přerova; Dohody o vytvoření 
společného školského obvodu základní školy

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5 / 2013 o školských obvodech spádových základních 
škol na území statutárního města Přerova. Text Obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2013 je 
přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

2. schvaluje dohodu o ukončení dohody o vytvoření společného školského obvodu základní 
školy uzavřenou mezi statutárním městem Přerovem a obcí Rokytnice, IČ: 00301914, se 
sídlem Rokytnice č.p. 143, k 31. 12. 2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

3. schvaluje dohodu o ukončení dohody o vytvoření společného školského obvodu základní 
školy uzavřenou mezi statutárním městem Přerovem a obcí Radvanice, IČ: 00636533, se 
sídlem Radvanice č.p. 46, k 31. 12. 2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

4. schvaluje dohodu o ukončení dohody o vytvoření společného školského obvodu základní 
školy uzavřenou mezi statutárním městem Přerovem a obcí Domaželice, IČ: 00845132, se 
sídlem Domaželice č.p. 123, k 31. 12. 2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

5. schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy pro 
plnění povinné školní docházky mezi statutárním městem Přerovem a obcí Rokytnice, IČ: 
00301914, se sídlem Rokytnice č.p. 143, k 01. 01. 2014. Předmětem této dohody je, že žáci s 
trvalým pobytem v obci Rokytnice patří do školského obvodu Základní školy Přerov, Za 
mlýnem 1.

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 31.1.2014

6. schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy pro 
plnění povinné školní docházky mezi statutárním městem Přerovem a obcí Radvanice, IČ: 
00636533, se sídlem Radvanice č.p. 46, k 01. 01. 2014. Předmětem této dohody je, že žáci s 
trvalým pobytem v obci Radvanice patří do školského obvodu Základní školy Přerov, U tenisu 
4 a Základní školy Přerov, Za mlýnem 1.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

7. schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy pro 
plnění povinné školní docházky mezi statutárním městem Přerovem a obcí Domaželice, IČ: 
00845132, se sídlem Domaželice č.p. 123, k 01. 01. 2014. Předmětem této dohody je, že žáci s 
trvalým pobytem v obci Domaželice patří do školského obvodu Základní školy Přerov, 
Želatovská 8 a Základní školy Přerov, U tenisu 4.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014

Při hlasování bylo pro 32.

953/21/9/2013 Vyjmutí nemovitého majetku předaného k hospodaření Základní škole 
J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14 
– příspěvkové organizaci

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č. 5 ke zřizovací listině a dodatek č. 3    
k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření, přílohy č. 1 zřizovací listiny 
Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, 
se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14. 
Předmětem znění dodatků je úprava vymezení hlavního účelu organizace a tomu odpovídajícího 
předmětu činnosti a vyjmutí budov a pozemků náležejících k objektu Přerov, Přerov II – Předmostí, 
Pod skalkou 11, z hospodaření jmenované příspěvkové organizace s účinností od 01. 01. 2014. Znění 
dodatků tvoří přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Při hlasování bylo pro 31, 1 se zdržel.
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10.      SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

954/21/10/2013 Městské jesle v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace ve věci transformace jeslí

2. schvaluje dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města 
Přerova, p. o., se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kabelíkova 14a, IČ: 49558854 ve znění dle 
předlohy důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Také tento materiál byl projednán na Finančním výboru a jednohlasně doporučen ke 

schválení.

Při hlasování bylo pro 32.

955/21/10/2013 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 a doporučuje Radě města Přerova:  

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

b) zabývat se  možností  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 využití v sociální oblasti, 
případně dalšímu využití příspěvkové organizaci Sociální služby města Přerova.

2. 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: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: průběžně
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Diskuse:
Pí Tomaníková:
- Vzhledem k tomu, že jsem do této pracovní skupiny jmenovaná, nevím, jestli tato komise 

končí svou činnost či nikoliv. Patřila jsem do skupiny, která navštívila Hradec Králové, na 
doporučení členky komise paní Sedláčkové. Hradec Králové jako město nemá domov 
důchodců. Hradec Králové jako krajské město má domovy důchodců, které zabezpečují 
umístění jejich občanů. Je tam oblast rozšířených služeb. Bude se tato komise dále zabývat 
touto oblastí nebo tímto skončila svou činnost?

Mgr. Hluzín:
- Služební cesta do Hradce Králové byla velmi podnětná. Doporučoval bych, aby tato pracovní 

skupina zasedala i nadále, protože jsou tam změny, které jsou zatím ve fázi konzultací 
s pečovatelkami, s pečovatelskou službou. Potom musí být nějaké rozhodnutí, respektive 
příprava nějakého dokumentu pro Radu města, případně pro zastupitele. Měl by být nějaký 
výstup z této skupiny. Konkrétně se jednalo o způsob stravování s pečovatelskou službou.

Pí Tomaníková:
- Byly tam služby, které město poskytuje a vybírá si, a to tak, že objekty opraví a pronajme pro 

účely, které město potřebuje. Peníze dává do oprav svých objektů a nezaměstnává své 
zaměstnance. Zajímalo mě, jestli se s tím dále bude pracovat. 

Při hlasování bylo pro 32.

11.       RŮZNÉ

956/21/11/2013 Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Přerov 
pro období 2014 – 2018

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Aktualizaci Programu regenerace Městské 
památkové zóny Přerov pro období 2014 – 2018 v rozsahu přílohy důvodové zprávy.

Diskuse:
Mgr. Kulíšek:
- Upozorňuji, že na straně 12) přílohy důvodové zprávy se mění text, tak jak máte předloženo, 

jak jste dostali v písemné podobě před zasedáním na stůl. To znamená, že ten bod prezentace 
archeologických nálezů se rozděluje na dvě části. 

Ing. Pospíšilová:
- I tento materiál byl projednán a doporučen ke schválení na Finančním výboru.

Při hlasování bylo pro 31, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.
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957/21/11/2013 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2014 
jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města 
Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání stanovuje ve smyslu § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve  znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova, kteří 
nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částku, která přísluší v roce 2014 jako 
náhrada výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu 
výkonu funkce v rozsahu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Chci se zeptat, kolik zastupitelů tuhle náhradu využívá.

Ing. Bakalík:
- Poskytneme písemnou informaci.

Při hlasování bylo pro 31, 2 nehlasovali.

958/21/11/2013 Volba přísedících Okresního soudu v Přerově

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání zvolilo navrhované kandidáty dle důvodové zprávy          
za přísedící Okresního soudu v Přerově na volební období od 2. 2. 2013 do 2. 2. 2017.

Při hlasování bylo pro 31, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

959/21/11/2013 Prodloužení termínu vrácení finančního příspěvku v projektu Na kole 
do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prodloužení termínu vrácení finančního 
příspěvku v projektu Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi, a to do 
30.04.2014 a uzavření dodatku smlouvy mezi Statutárním městem Přerovem a Hranickou rozvojovou 
agenturou z.s.
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Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Tento materiál byl projednán na Finančním výboru a doporučen ke schválení.

p. Vyhlídka, občan Přerova:
- K té cyklostezce Bečva mám velmi vážné výhrady, protože tento rok jsem zjistil, že jedoucí 

auto za mnou na mě zatroubilo, zastavil jsem, ten pán mi řekl, když já jsem mu sdělil, že jedu 
po cyklostezce, tak on mi sdělil naopak, že žádná cyklostezka to není, ať se podívám do 
katastru nemovitostí, říkal, v Hranicích nebo Lipníku. Je to údajně obslužná komunikace. 
Navíc mi sdělil, že tam nejsou vypořádány majetkové vztahy a v místě, kde je to 
vysokonapěťové vedení, tak tam říkal, že je to přes jeho pozemek. Jinak tam pravidelně každý 
rok jezdí osobní auta. Včetně těžkých zemědělských strojů. Mám řadu fotografií, mohu to 
dokumentovat. Pokud se tomuto říká cyklostezka Bečva, tak je to velmi na pováženou.

Ing. Lajtoch:
- Ano, máte pravdu, nesplňuje to charakter cyklostezky. Nebyli jsme schopni dodržet 

parametry, které jsou dány ze zákona. Nicméně, je to cyklotrasa, která řeší cyklistickou 
turistiku. O nevypořádaných majetkových vztazích nevím. Pozemky jsou Povodí Moravy         
a my máme jejich souhlas, že můžeme na jejich pozemku vystavět tuto cyklotrasu. Nesplňuje 
to charakter klasické cyklostezky. Je tam zákaz vjezdu. Cyklotrasa řeší propojení Přerova, 
Lipníka, Hranic, Valašského Meziříčí, Rožnova.

- Je to určitý podnět pro Městskou policii, aby se tam strážníci v létě projeli na kolech a mohli 
dělat preventivní opatření. Mohl jste je zavolat.

Při hlasování bylo pro 32, 1 nehlasoval.

960/21/11/2013 Výjimka ve smlouvě o poskytnutí dotace v rámci přímých podpor pro 
rok 2013 - Nadační fond Přerov - Cuijk

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace uzavřené dne 23.01.2013 mezi statutárním městem Přerovem jako předávajícím a subjektem 
Nadační fond Přerov - Cuijk, IČ: 27803201, se sídlem Přerov, Blahoslavova 71/2, jako příjemcem.
Dodatkem č. 1 budou provedeny tyto změny smlouvy o poskytnutí dotace:

a) vypouští se z článku III odst. 2 smlouvy ve znění: "Příjemce se zavazuje podílet se na 
financování nákladů akce, na jejíž položky byla dotace poskytnuta, minimálně 20% jejich 
celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než je dotace od předávajícího."

b) vypouští se z článku IV odst. 2 smlouvy ve znění: "Nesplní-li příjemce povinnost v článku III 
bodě 2 této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet 
předávajícího ve výši 10-20% z celkové výše dotace."

Ostatní ujednání smlouvy o poskytnutí dotace se nemění.

Při hlasování bylo pro 27, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali.
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12.  NÁMĚTY,  DOTAZY  A  PŘIPOMÍNKY

p. Vyhlídka, občan Přerova:
- omlouvám se, na něco jsem zapomněl v předchozí rozpravě.  Pokud se bavíme o cyklostezce 

kolem Ornisu, tak tam je úplně zbytečné o nějaké cyklostezce přemýšlet, protože ta cesta,
která vede k tomu parkovišti u lagun, ta je ideální cestou jak pro malošky, kteří se učí             
na bruslích, tak pro cyklisty. Je to ideální cesta. Řadu lidí překvapuje, že po této cestě jezdí 
auta. To je daleko horší. 

p. Mlčák:
 Je mi až nemilé, že potřetí diskutuji ke stejné problematice, kterou jsem přednášel na zasedání 

zastupitelstva 9.9.2013, následně 21.10.2013 a dnes máme 9.12.2013. Nechci připomínat 
body, zvažoval jsem, v kterém momentě mám vystoupit, ať je to domov důchodců, 
Chemoprojekt. Ten můj návrh směřoval k tomu, aby Rada města se zabývala koncepcí rozvoje 
našeho města ve všech oblastech a zejména se zaměřením na potřebné priority, respektive 
využití stávajícího fondu, co máme v majetku našeho města. Lhůta 90 dnů uplynula, nedostal 
jsem ani čárku, ani informaci, že někdo na tom třeba pracuje, že je to situace na dlouhé lokty, 
že se pokoušíme něco. Nestál jsem za to, abych dostal nějaký pozdrav. Odvolám se na zákon  
o obcích, §82, kde se hovoří v bodu B, že písemná odpověď se musí obdržet do 30 dnů. 
Dneska je to 90 dnů. Je mi to až nemilé. Vím, že to není záležitost jednoduchá. Je to záležitost 
rozvojová, koncepční, dlouhodobá. Už dlouhou dobu na to poukazuji na různých jednáních, 
protože skáčeme ode zdi ke zdi. Nechci znovu připomínat problémy, které jsou už od 
Škodovky. Dnes tu zazněl Chemik, dnes nezazněla Čechova ulice. Skutečně bych prosil, 
žádal, aby rada a pan primátor si to vzali za své a popřemýšlelo se. Já neříkám, že to bude 
dělat rada. Je možno vytvořit i pracovní skupinu, tak jak to bylo u domova důchodců, kde se 
došlo k tomu, že skutečně bude třeba rozšířit Domov důchodců na Optické ulici včetně 
zabezpečení stravy. Vím, že to nebude příští rok, ta realizace různých problémů, ale 
dlouhodobě víme, kde co chceme mít. Jestli potřebujeme nebo nepotřebujeme městskou 
knihovnu. Nevím, jak ty věci se mají do dnešního dne. Znovu na to apeluji po devadesáti 
dnech.  

Ing. Lajtoch:
- Pane zastupiteli, já se tedy omlouvám. Žiji v domnění, že ta odpověď byla zaslána. Váš podnět 

byl zakomponován do seznamu podnětů a pan tajemník byl pověřen radou, aby jej dál řešil. 

Ing. Novotná:
- Tento podnět pana zastupitele Mlčáka byl zařazený do podnětů z minulého zasedání 

zastupitelstva. Na předminulém zasedání zastupitelstva pan Mlčák žádal o koncepci. Byl 
připravený přehled koncepcí. Následně pan zastupitel uvedl, že toto nebylo to, co si 
představoval. Dal návrh na usnesení a ten neprošel. Dále nebylo nic dalšího požadováno. 
Dneska se to objevuje znovu, jako nějaký podnět a zřejmě, aby na něm mohla být začata 
práce, musíme upřesnit ten požadavek. Spojím se s vámi, abychom ten požadavek 
vyspecifikovali. 

Ing. Lajtoch:
- Sejdu se s panem Mlčákem, aby řekl svou představu, abychom mohli pokračovat dál v jeho 

podnětu.
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p. Mlčák:
- Já čerpám i ze zápisu ze zastupitelstva konaného dne 21.10.2013. Tam dokonce pan primátor 

říká: „pokud tam byla písemná odpověď, tak to tedy omlouvám, ale nedokáži teď reagovat, 
paní Novotná to prověří a dáme okamžitě zprávu.“  Nedostal jsem doposud písemnou 
odpověď, což byla v podstatě už záležitost toho 9.9.2013. 

Ing. Novotná:
- Ta písemná odpověď byla vlastně součástí celkového materiálu ke všem podnětům, 

vzneseným na zasedání Zastupitelstva města, které vám po každém zasedání do 30 pracovních 
dní posílám. Pokud se nemýlím, já se do toho teď nedostanu, tak to bylo uvedeno přímo pod 
odrážkou toho podnětu, nebyla k tomu žádná samostatná příloha.

Mgr. Puchalský:
 Mě k podnětům, které budu diskutovat, víceméně vyprovokoval pan Bakalík svým článkem 

„S magistrátem jsme spokojeni“, napsali lidé do dotazníku. Teď mě jenom podpořil pan 
Mlčák. Konstatujeme v závěrečných odstavcích, že je pro nás velikým úspěchem spokojenost 
a ví, že není možno docílit 100% spokojenosti u všech klientů. Má tím namysli asi občany. Já 
bych považoval za moudřejší tam psát občany, je to takové příznivější. Samozřejmě říká,       
že v roce 2012 přijali některá opatření ke zlepšení. Já bych rád, kdybych je mohl písemně 
dostat, protože ten materiál, ze kterého pan Bakalík vychází, mám doma a rád bych si ho 
obohatil. 

 Teď k věci, já uvedenu příklad, jak někdy magistrát reaguje a jak reaguje pro mě někdy 
zvláštně. Zastupitel Šlechta požádal příslušného zaměstnance odboru rozvoje o návrh 
podmínek architektonické soutěže na archeologické nálezy a odpovědný zaměstnanec mu po 
konzultaci s právníky odpoví, že mu je nemůže poskytnout, protože by to bylo diskriminační 
vůči ostatním soutěžícím. Já samozřejmě pak návštěvou pana Galy, který mi ochotně ty 
podmínky dal, jsem dosáhl svého jako zastupitel, myslím si, že po právu. Považuji to za 
nepřijatelné. Včera, když jsem se připravoval na zastupitelstvo, jsem obdržel další materiál, 
který jsem obdržel minulý týden od občana H., který komunikuje přes dva roky s odborem 
životního prostředí na téma zápach spáleného bakelitu, to je původní teze, stará dva roky. Číst 
tu komunikaci mezi občanem a příslušným pracovníkem stavebního úřadu a životního 
prostředí je opravdu téměř panoptikální. Výsledkem toho je fakt, že se občan ničeho nedobral 
a příslušný úředník neustále konal. Dva roky konal a výsledkem toho je pak závěrečný e-mail, 
ze kterého samozřejmě pan Čagánek děkuje za poslední informace ze 4.12.2013, že to zase 
smrdělo a jestli to smrdělo  a je to škodlivé a není to škodlivé, ohrožuje to zdraví a neohrožuje 
to zdraví. Nikdo o tom nic neví, nikdo nic občanům nesděluje. On mu příslušný pracovník 
odpovídá: „děkuji za vaši informaci, posílám vám kontakt na pracovnici, se kterou jsem jednal 
v uvedené záležitosti.“  Zřejmě je to pracovnice Zdravotního ústavu Ostrava. Já to už nechám 
jako minulost, ale domnívám se, pane primátore, že je potřebné, když se nahodile, opakovaně,
jak říká pan Čagánek: „jak on není kompetentní, jak to nejde, protože ta detekace toho 
problému, to je složitá věc.“  Kdyby bylo jednou provždy učiněno takovýmto přístupům za 
dost, a občané okamžitě, bez ohledu na to, zda jde o výkon státní správy nebo samosprávy byli 
samosprávnými orgány informováni. Jde o takový a takový pach, jeho toxicita je nulová, jeho 
obtěžování bude zakázáno. Nebo byly uloženy pokuty. Dotyčná firma, která je MetsoMinerals
s.r.o. údajně byla pokutována, ale nemůžeme to sdělit. Já můžu ty materiály dát k dispozici, 
chci na to písemnou odpověď, proč se tak dělo. To jenom proto, abych vyvážil a zreálnil, ten 
stav toho úřadu a vyvážil tu sebechválu, která se mi samozřejmě nelíbí, protože ten úřad 
pracuje jako každý jiný úřad, jsou tam lidé, kteří chybují atd. 
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Ing. Lajtoch:
- Já bych si přál, aby ta komunikace byla seriózní z obou stran. Já nevím, jak komunikoval pan 

H.  Dostal jsem od něj také nějaké e-maily. 

RNDr. Juliš:
- Jinak vypadá, když se korespondence interpretuje a jinak, když se přečte skutečně, jak je.       

Na jedné straně je pravda, že zápach se objevuje dost často, je zde podezření na konkrétní 
firmu, která s námi ale spolupracuje. Nepodařilo se prokázat, odkud je zápach, jakého je 
charakteru, natož pak jak škodí občanům nebo ještě předem občany upozornit. Na druhé 
straně, když si přečtete tu korespondenci, poukazuje na to, jaké jsou kompetence toho našeho 
úřadu a jaké jsou technické možnosti. V současné době, přesto, že to konzultujeme 
s odborníky ze Zdravotního ústavu z Ostravy, sami nevědí s jistotou jak nám pomoci. Rok 
jsme měli půjčené lapací zařízení na zapáchající plyn, abychom, pokud bude dostatečně 
intenzivní ten zápach, odebrali vzorek a nechali ho analyzovat. Znovu jsme si nechali 
navrhnout postup bez záruky, který zrealizujeme v příštím roce. Nemíním to už dál 
komentovat. Nemyslím si, že by Ing. Čagánek zanedbal jakkoliv svoji povinnost. 

- Při této příležitosti bych rád uvedl ještě jednu informaci. Dne 5.12.2013 proběhlo                    
na Ministerstvu  životního prostředí vyhlášení soutěže Zelená informacím, kdy byla 
hodnocena kvalita oficiálních webových stránek dle kritéria poskytování informací o životním 
prostředí, jejich komplexnost, kvalita, aktuálnost a uživatelská dostupnost. Bylo hodnoceno 
269 oficiálních městských stránek, město Přerov obsadilo třetí místo.  Tím navazuji na to, jak 
jsem spokojen s magistrátem. 

Ing. Lajtoch:
- Je to velmi příjemná informace. Já jsem ji také dneska četl. Jsem rád, že jste ji tady řekl. Mělo 

by to vyvážit určitou nelibost vůči magistrátu, která tady byla řečena, protože těžko se člověk 
může zorientovat, když mu někdo řekne, že úředník něco neudělal, když to nemá 
zdokumentováno. Proto by měla být odpověď písemná.

Mgr. Hrubá:
- Chci se vyjádřit k poznámce zastupitele Puchalského ohledně toho, že právní oddělení 

nějakým způsobem chce upírat zastupitelům právo na informace dle zákona o obcích. 
Samozřejmě tomu tak není. Pokud je mi známo, mám informace pouze zprostředkovaně, tak 
pan zastupitel Šlechta si žádal o návrh soutěžních podmínek v okamžiku, kdy nebyly ještě 
zcela zpracovány. V okamžiku, kdy již byly připraveny, tak se mu tyto podmínky samozřejmě 
poskytly, a to na základě doporučení právního oddělení. 

Mgr. Netopilová:
- Ještě bych se vrátila k té problematice firmy Metso Minerals. Jestli si vzpomínáte, tak někdy 

před 1,5 rokem jsem vznesla tady ten dotaz nebo poznámku ohledně této firmy. Protože jsem 
neobdržela odpověď, která by mě nějakým způsobem informovala o tom, co potřebuju, to je,
jak ta firma se tady chová. Navíc jsem tady uváděla i myslím, že firma Metso Minerals se 
myslím dvakrát nebo třikrát objevila v registru největších znečišťovatelů, myslím, že celé 
republiky v reprotoxických látkách, v dioxinech, potom tady proběhla informace od někoho, 
že co se týká dioxinů, tak tam snad ta informace nebyla v pořádku. Nicméně, já jsem si 
napsala na Českou inspekci životního prostředí s prosbou, aby mi odpověděli, jak je to se 
sankcemi vůči této firmě, jestli někdy dostala nějaké pokuty, vzhledem k životnímu prostředí    
a odpověď jsem obdržela. Tato firma byla pokutována, myslím, že třikrát nebo čtyřikrát.        
Že jde o zápach z této firmy je také známé již hodně dlouho. Myslím, že to nejsou jenom 
nějaké typy, že někdo řekne, že to zřejmě je tato slévárna, ale že to jsou docela přesné 
informace a tady záleží podle toho, co jsem se dověděla teď docela nedávno a je to i logické,
samozřejmě, i na tom, na kolik ta firma je zaměstnána. Má hodně zakázek, potom samozřejmě 
ta výroba je větší a i toho zápachu přibývá. Co jsem slyšela, tak v poslední době opravdu 
zakázek má hodně, tudíž se to projevuje i tímto způsobem. Chtěla jsem poukázat ještě na něco 
jiného. Já bych skutečně čekala jakousi větší zainteresovanost v takové věci od vedení města   
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a od odboru životního prostředí, už jenom proto, že tady jde opravdu o zdraví občanů, a že by 
jistě všechny zajímalo, co se tam tedy děje, proč takový zápach. Myslím si, že je na místě 
požadovat, aby se tomu skutečně někdo pravděpodobně z odboru životního prostředí pořádně 
věnoval.

Ing. Lajtoch:
- Já budu žádat písemnou odpověď. Také bych se s tím rád seznámil, protože jsem myslel, že ta 

záležitost je dávno již vyřešena. Určitě se tím budeme zabývat. Pan Puchalský chce písemnou 
odpověď, je potřeba komplexně odpovědět.

RNDr. Juliš:
- Určitě odpovíme písemně. Informace, že inspekce dala Metso Minerals pokutu, tu dostal i pan 

H. od nás, že inspekce provedla šetření z našeho podnětu, to už možná se neví. Paní 
Netopilová to neuvedla. Že neprokázala, ale únik látek, to už také neříká. Samozřejmě jsem 
uvedl již předtím, že máme připravený postup, teď bude schválený rozpočet, kdy se 
Zdravotním ústavem budeme zjišťovat, zda je to odtamtud a bude se prověřovat i ta 
technologie. Skutečně oni jsou po rekonstrukci, oni sami navrhují postup, sami chtějí vyloučit 
nebo potvrdit, že je to z jejich strany. Jestli narůstá výroba, tak ten zápach nenarůstá. Letos se 
tu objevoval méně než v loňském roce. Ale objevoval. 

Mgr. Karola:
- Připomínám, že soutěž o návrh je jedním z druhu zadávacích řízení ve smyslu zákona             

o veřejných zakázkách. Právní oddělení řešilo v souvislosti s požadavkem pana Ing. Šlechty 
kolizi zákona o obcích se zákonem o veřejných zakázkách a v této souvislosti jen připomínám, 
že zadavatel je povinen při přípravě zadávacího řízení, v tomto případě soutěže o návrh,
dodržovat mezi jinými zásadu transparentnosti, rovného přístupu a nediskriminovat. V tomto 
případě, pokud by po vyhlášení soutěže o návrh zadavateli došly informace, že někteří 
potencionální soutěžitelé měli podmínky soutěže o návrh před jeho oficiálním vyhlášením, byl 
by pravděpodobně zadavatel povinen tuto soutěž zrušit pro možné porušení zákona                  
o veřejných zakázkách. 

Mgr. Puchalský:
- Já nevím. Skutečně mám takový dojem, že žiju ve městě, které ovládá absurdita. Pane Karolo, 

pan Šlechta dotazoval návrh ještě před vyhlášením soutěže, tam je přímo příslušný poskytnout 
informace zastupiteli jednoznačně a my, Společně pro Přerov, jsme se chtěli podílet na 
formulaci toho návrhu. A na to máme plné právo. Jako každý jiný. Jako vy, jako pan primátor, 
jako pan Kulíšek. Že to bylo zdůvodněno, paní Hrubá, argumentem na právní oddělení, mohu 
doložit a dokonce příslušný pracovník odboru rozvoje použil informaci o diskriminaci 
ostatních účastníků řízení, jako by pan Šlechta měl být účastníkem soutěže. Přesto, že všichni 
víme, že nemůže splňovat podmínky. To už je opravdu úsměvné. Pokud jde o tu druhou 
námitku ve vztahu komunikace odbor životního prostředí a občan H., já opravdu musím jenom 
konstatovat, že způsob, jakým jsou poskytovány zásadní informace z magistrátu a které on má, 
a pan Juliš to teď potvrdil, informace veřejnosti, jsou mizivé, téměř nulové. Tady jakákoliv 
polemika a obhajování se je zbytečná. Pan H. dostal skutečně informaci, že byly … Obecně. 
Další informace, které tam padají, že dostali za úkol, provedli tam nějaký poklop, nějaké 
zastřešením, že tam je to pravděpodobně analogicky podle Zdravotního ústavu Ostravy, podle 
toho, co je v Ostravě, že se tam usazuje prach na střeše a když fouká vítr, že to asi smrdí. Toto 
všechno ti občané mohou vědět. Občané se ptají. Vy jim ty informace o stavu toho řízení 
neposkytujete. Občan má vědět totéž co vy na odboru. To je jenom váš výklad, váš velmi 
restriktivní výklad. Já přece občanům nemůžu říkat, ano, smrdí to. Občan se obrátí na mě, 
Společně pro Přerov v opozici, už to nějak řešte. Já jsem se nedostal k tomu, co jsem chtěl. 
Opakovaně. Je to toxické, není to toxické. Ubližuje to, neubližuje to. Na to nikdo neodpovídá. 
Tak zveřejním velmi jednoduše dosavadní stupeň poznání, technický, intelektuální. 
Garantujme občanům, že děláme, co je v našich silách. Udělali jsme to, udělali jsme to, to tam 
vůbec v těch odpovědích není. 
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961/21/12/2013 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      
a připomínkami vznesenými na 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 10.2.2014

Při hlasování bylo pro 32.

13.        ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 9. prosince 2013 
v 17.00 hodin.

V Přerově dne 12. prosince 2013

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                      Čestmír Hlavinka
primátor města Přerova                                                                          člen Rady města Přerova

          Mgr. Vladimír Puchalský
                                                                                                         člen Zastupitelstva města Přerova


