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Z Á P I S

z 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 10. února 2014

P O Ř A D:

1. Zahájení

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

3. Majetkoprávní záležitosti

4. Finanční záležitosti

5. Rozvojové záležitosti

6. Veřejné zakázky

7. Školské záležitosti

8. Sociální záležitosti

9. Různé

10. Náměty, dotazy a připomínky

11. Závěr zasedání
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Přítomni:

A. Předsedající:

Ing. Jiří Lajtoch - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni: - MUDr. Magdalena Dostalová

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

22. zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil ve 13.00 hodin primátor Ing. Jiří Lajtoch                     
za přítomnosti 32 členů Zastupitelstva města ve velkém sále klubu Teplo, Horní náměstí 9 v Přerově. 

Omluvena je:  MUDr. Magdalena Dostalová

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

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

Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města byli navrženi:  
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. a Ing. Michal Symerský

Hlasování o ověřovatelích: 31 pro, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni

Písemné pozvání na dnešní 22. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 
bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 14.ledna 2014, 
pod evidenčním číslem 21/2014. 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 22. zasedání 
Zastupitelstva města? 
Pokud tomu tak není, navrhuji změnu programu a to vypuštění bodu 5. Rozvojové záležitosti

Hlasování o změně programu: 28 pro, 4 nehlasovali, 2 nepřítomni

Hlasování o celém upraveném programu: 29 pro, 3 nehlasovali, 2 nepřítomni

962/22/1/2014 Zahájení, schválení upraveného programu 22. zasedání, volba 
ověřovatelů zápisu
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 22. zasedání Zastupitelstvu města Přerova konaného dne          
10. února 2014,

2. schvaluje Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D. a Ing. Michala Symerského za ověřovatele         
22. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

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

963/22/2/2014 Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole uzavřených smluv grantového programu a ověření 
jejich souladu se vzorem schváleným Zastupitelstvem města Přerova

2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole dodržení podmínek stanovených Smlouvou           
o poskytnutí dotace číslo SML/012/2012 a Smlouvou o poskytnutí dotace číslo SML/664/2012 
při čerpání dotací poskytnutých subjektu 1. FC Viktorie Přerov o.s.

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen

964/22/2/2014 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních

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

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

Diskuse:
Ing. Pospíšiová
- už po několikáté se zeptám, co z toho bude vyvozeno – z neúčasti radních a některých členů 

komisí
- když se podívám v podstatě na tu účast, tak Komise pro výchovu, vzdělávání a sport – tak p. P. 

nepřítomen z 3 jednání ani jednou, p. V. má 33% účast, v Komisi pro cestovní ruch a kulturu má 
zase 33%, p. D. v Komisi rozvojové a investiční má 29% účast a p. R. v Komisi dopravy a 
bezpečnosti má 0

- mám takový protinávrh – jako další bod, že ZM po projednání doporučuje Radě města snížit 
počet členů v komisích s nejnižší účastí – v Komisi pro výchovu, vzdělávání a sport o 2 členy, 
v Komisi pro cestovní ruch a kulturu o 1 člena, v Komisi rozvojové a investiční o 1 člena a 
v Komisi dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality o 1 člena – myslím si, že když tam 
nechodí, nejsou tam potřeba
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Mgr. Grambličková
- chtěla jsem jen říct, že pokud p. Pospíšilová dá ten návrh, že by tam mělo být, že sníží o členy 

s nejnižší účastí, abychom nějak omylem udělali nějakou revoluci

Hlasování o protinávrh Ing. Pospíšilové: 10 pro, 2 proti, 15 se zdrželo, 6 nehlasovalo, 1 nepřítomen
- NEPROŠLO

Hlasování o předloženém návrhu: 26 pro, 1 se zdržel, 6 nehlasovalo, 1 nepřítomen

965/22/2/2014 Informace o činnosti Rady města Přerova od 21. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 21. zasedání  Zastupitelstva města Přerova.

Diskuse: 
Mgr. Puchalský
- chtěl bych se vyjádřit k materiálu, který byl předložen 8.1.2014 v radě a to je: Informace 

manažera prevence kriminality…
- s ohledem na určitý stav sociální situace ve městě Přerově si myslím, že ten materiál je 

orientován velmi jednostranně a je to v důsledku toho, že manažerem prevence kriminality 
mimo jiné je zároveň ředitel městské policie, což je téměř absurdní

- pokud mě paměť neklame, tak do té doby, dokud nepřevzal tuto funkci p. Teriaki byl 
manažerem p. Čermák, člen rady, což je majitel bezpečnostní agentury a z toho logicky pak 
vyplývá obsah té důvodové zprávy a to podtrhuje jejich vyjádření v pátečním posledním Novém 
Přerovsku

- pozastavuji se nad holým faktem, že jsou preferovány tzv. technickoorganizační prostředky 
nápravy, které nikdy bez širších vztahů a souvislostí nepovedou k výsledku, tak jak se domnívá 
p. Čermák a p. Teriaki a že ani nepovedou k žádoucímu výsledku asistenti prevence kriminality

- já myslím, že ten materiál je téměř nevhodný k projednání na úrovni rady, jeho kvalita je 
opravdu velmi špatná a z toho, co jsem si nastudoval a načetl a o té problematice vím, tak 
navrhuji zastupitelstvu, aby uložilo p. primátorovi předložit na dubnové zasedání komplexní 
materiál, který se bude věnovat nejenom prevenci kriminality, ale i sociálně právní prevenci, 
který se bude věnovat možnosti asistentů kriminality, který se bude věnovat možnostem obnovit 
systém romského asistenta, který se bude věnovat sociálnímu bydlení, který se bude věnovat 
celému komplexu otázek, které s tím souvisí, který se bude věnovat i faktu zda jsme schopni 
čelit administrativně právně pochodům radikálů v Přerově

- tento materiál na půdě zastupitelstva schází, nikdy nebyl projednán a stálo by za to v této šíři, 
v tomto pojetí předložit

Mgr. Kulíšek
- nechci tady zavádět přestřelku a začít se zabývat věcmi, co bylo či nebylo
- ale víte, co mně p. Puchalský mrzí, protože jsem tušil, že bude tato otázka na zastupitelstvu 

otevřena – mně mrzí to, že v době, kdy vy jste byl tajemníkem městského úřadu, tak p. 
Slaměník – ředitel městské policie měl na starosti prevenci kriminality a dnes tady do toho 
šijeme

- netvrdím, že je to ideální spojení, ale prosím vás, chovejme se k sobě seriózně, nenapadejme 
něco, co jsme dříve podporovali

Mgr. Netopilová
- ráda bych se vrátila k podnětům z minulého zastupitelstva – byla to p. Grambličková a já, které 

jsme dávaly podněty či dotazy ohledně členství města ve svazech a sdruženích
- materiál jsme dostali, všichni zastupitelé, ale ten materiál, podle mě nebyl správně pochopen, 

protože ty poněkud frázovité, prázdné věty o cílech každého sdružení, to je sice pěkné, ale já 
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bych prosila a jistě i za další zastupitele a zejména za všechny občany nebo většinu občanů, aby 
nám byla poskytnuta nějaká analýza té činnosti a mě by samozřejmě nejvíc zajímalo, co přesně, 
která ta organizace pro naše město udělala a za kolik

- členské příspěvky odvádíme, o té činnosti víme jen velmi málo, samozřejmě člověk si ledacos 
prostuduje, najde, ledacos ho zaujme a mě třeba mimo jiné zaujala i duplicita činnosti těchto 
organizací a to, že samozřejmě jsou všechny navázané na evropské dotace – jak jinak

- nejvíce mě zajímá, a to by nám třeba mohl p. Kulíšek zodpovědět teď hned organizace OK4 
Inovace, protože ty věty k této organizaci, nevím, jestli si je druzí pamatují, tak to je opravdu 
jako z Václava Havla z některého jeho dramatu – to jsou naprosto prázdná slova bezobsažná, 
takže mě by opravdu zajímala analýza – už ta organizace zas, myslím rok pracuje, město tam 
dává 200 tis.Kč, já jsem si samozřejmě přečetla nějaká školení, to je další společná věc –
všichni školí, všichni vzdělávají, ale podle mě ty výsledky jsou jaksi velmi, velmi ve vzduchu

Mgr. Kulíšek
- odpovím stručně, na místě samozřejmě a potom můžete i písemně – v době, kdy jste tento dotaz 

vznesly, napínalo vedení město společně s městem Olomouc a Prostějov síly na to, abychom 
byli začleněni mezi 8 operačních programů v rámci republiky, mezi ITI, jestli vám to nic neříká, 
tak vám to přeložím – budou to integrovaná teritoria investic, které budou v dalším 
rozpočtovém období EU příjemci určitých dotačních peněz

- podařilo se díky iniciativě a včasnému zachycení některých informací prosadit a uzavřít 
memorandum měst Olomouc, Prostějov a Přerov a podařilo se teritorium těchto 3 měst zařadit 
do seznamu ITI regionů, které budou v příštích pěti letech čerpat nemalé dotace z EU na určité 
projekty, které budou realizovány

- nemalé peníze budou přicházet do těchto regionů i přes OK4 Inovace, tzn. přes tuto organizaci, 
která bude nějakým způsobem garantovat způsob, do čeho budou tyto peníze nasměřovány, jak 
budou čerpány a bude vlastně nápomocná tomu teritoriu při čerpání těchto peněz

- takže v době, kdy jste tento dotaz položila, ještě nebylo vůbec jasné, jestli vláda schválí to, že 
teritorium Olomouc, Přerov, Prostějov bude schváleno do ITI

- dneska můžeme říct, že takto vláda učinila, doufejme, že nová vláda to nezmění a pokud se tak 
stane, potečou do těchto sedmi regionů v ČR prostředky ve výši asi 10 miliard Kč, které půjdou 
na zvelebování těchto regionů, tzn. že to bude od opravy cest, komunikací, přes kulturní nějaké 
projekty, my třeba budeme dnes stát před problémem, a tím vás oslovíme samozřejmě, sestavit 
komisi, která bude pracovat na tom, které věci by zajímaly Přerov, kam by Přerov chtěl 
nasměrovat peníze a co bude požadovat v rámci toho ITI

- vám se zdá, že ta organizace nic nedělá a nedělala, ale já jsem již minule říkal, že je to 
organizace, která nemá momentální efekt, ale do budoucna nám může být velice prospěšná, byli 
jsme jedni ze zakládajících členů, jako město Přerov, tím pádem jsme ve správní radě 
organizace a můžeme do jisté míry do budoucna od r. 2015 ovlivňovat způsob investování 
evropských peněz v regionu Přerovska

- písemně vám můžu podat úplně podrobný materiál

Mgr. Puchalský
- samozřejmě vystřelil jste, já budu střílet také – to je logické, mezi námi dvěma to už jinak 

fungovat nebude – vy dříve mluvíte než myslíte a to mě mrzí, když argumentujete osobně a na 
moji adresu vždycky osobně, tak mluvte věcně – já jako tajemník jsem nikdy nic společného 
s prevencí kriminality a asistentem prevence kriminality neměl nic společného, tak jako jistě p. 
Bakalík, kde dal návrh, aby p. Teriaki jim byl – takže zkuste se ty věci věcně analyzovat, útočíte 
pouze osobně, já se snažím být střízlivý, věcný na vaši adresu v poslední době několikrát, takže 
já jsem nikdy Slaměníka nenavrhoval, nepodporoval, je to holý fakt, je to produkt úplně jiných 
procesů, vy to dobře víte, tak proč to říkáte

Mgr. Kulíšek
- nechci v té přestřelce pokračovat, ale já jsem to neřekl, protože jsem útočil na vás, já jsem 

jenom řekl, že v minulosti to takto bylo, fungovalo to, dnes se to kritizuje, nic víc, já neříkám, 
že vy jste byl ten, který to udělal, zapříčinil nebo zrealizoval
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Ing. Symerský
- já jsem se chtěl jen přihlásit, když tady bylo zmiňované zájmové sdružení právnických osob 

OK4 Inovace jehož jsem předsedou, takže nabízím na příštím jednání zastupitelstva krátké 
představení činnosti tohoto zájmového sdružení

p. Mlčák
- reaguji na své vystoupení, které bylo v podstatě nějak půl roku nebo poslední 3 nebo 4 

zastupitelstva a to je otázka koncepce rozvoje města s využitím našeho nemovitého majetku –
k této věci jsem se sešel 12.12.2013 s p. primátorem, že jsme si věci ujasnili, p. primátor 
kvitoval si tento podnět a mám to i v písemném vyjádření, že v měsíci dubnu předloží rada 
návrh materiálu, který se bude jmenovat „Nemovitý majetek města Přerova, jeho správa a 
využití“

- jenom připomínám to, že jsem měl na mysli skutečně to, že máme několik budov v Přerově, 
s těma budovami se v podstatě nic neděje, někdy to dochází do dalšího extrému, kdy bych 
řekl, že se předloží materiál na domov důchodců na Chemoprojektu, takže jsem chtěl skutečně 
vědět jestli tam bude ta knihovna nebo co tam bude, jestli budeme držet domov důchodců tak, 
jak je původně v záměrech stanoveno, že se přistaví na Optické ulici ke stávajícímu domovu 
důchodců, co bude s bývalou okresní vojenskou správou, která už 15 nebo více roků už 
vlastně, to už povodně zabrzdily výstavbu nové radnice na náměstí T.G.M., co bude 
s Čechovou ulicí, dneska máme ten materiál předložený v programu dnešního jednání, 
samozřejmě je to za 5 minut 12, chceme to posunout o 5 roků dále a řada dalších a dalších, 
nemluvím o Chemiku, takže to byly ty záležitosti, které jsem měl na mysli

- takže doufám, že v měsíci dubnu bude tento materiál předložen

Mgr. Grambličková
- chtěla bych poděkovat úřadu, že podrobně zpracoval moji žádost ohledně členství města 

v různých organizacích
- samozřejmě, že nemůžu říct – bezvadný, je mi to všechno jasný, protože jsem se nějak 

nedopídila k tomu, jestli opravdu všechny ty organizace jsou pro nás natolik užitečné, abychom 
tam platili příspěvky, jaksi jsem očekávala původně, že se tím bude třeba rada zabývat, že řekne 
tohle ano, tam zůstaneme, tady je naše členství zbytečné, tak na to nedošlo, ale to už je jenom 
takové komentování

- k bezpečnosti ve městě – asi víme z nějakého materiálu tehdejšího ministra vnitra patří město 
Přerov mezi 10 nejrizikovějších obcí v republice, co se týče bezpečnosti

- byl tady kdysi bývalý ministr vnitra a očekávalo se z jeho návštěvy, že něco vyplyne, že pro nás, 
pro město, bude nějaký přínos, hovořilo se o nějakých preventistech z řad romských občanů, 
kteří by vlastně pomáhali městské policii, na nic takového nedošlo, nevím, jestli jste se tím, jako 
rada, zabývali, nebo jestli to vyšumělo a nebo jestli mám ještě počkat a dojde na tuto situaci

primátor Ing. Lajtoch
- reagoval bych na vystoupení Mgr. Puchalského – říkal jsem to už vloni, v závěru roku, tuším na 

posledním zasedání zastupitelstva – p. Čermák, coby nástupce manažera prevence kriminality 
po Mgr. Boháčovi oznámil svou rezignaci, v té chvíli jsme neměli vhodnou osobu a my jsme se 
domluvili na radě, potažmo rada schválila, že manažerem prevence kriminality bude ředitel 
městské policie Mgr. Teriaki

- důvod byl jediný prostý, že jsme neměli vytipovaného člověka, který by tuto práci znal a byl by 
ochoten dělat v dnešní takové napjaté, řekl bych udavačské náladě, nikdo se nechtěl do této 
funkce pustit, s p. Teriakim jsme se dohodli

- takže mě připadá trochu absurdní, abychom v prosinci, lednu, únoru o tom diskutovali, když ta 
osoba byla schválena v závěru roku

- možná to není úplně ideální, nicméně v této chvíli to řešilo situaci a já si myslím, pokud 
najdeme adekvátní náhradu, člověka, který by se tomu mohl třeba i plně věnovat, tak určitě 
s tím přistoupíme a budeme informovat Zastupitelstvo města Přerova

- ex post Policie ČR navrhovala, aby manažer prevence kriminality byl plně zaměstnán na 
magistrátu, že by to měl být nějaký policista ve výslužbě, ale nikdy žádný návrh nepodali
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- myslím si, že pan ředitel je v obraze, je to dlouhodobý ředitel městské policie, zná tu 
problematiku a určitě se dokáže zorientovat a v této chvíli si myslím, že bude kvalitní manažer 
prevence kriminality

- co se týká dotazu paní Grambličkové – na radě města byl předložen záměr – jeden z bodů bylo 
schválit projekt v rámci prevence kriminality, asistenty prevence kriminality – byly rozděleny
návrhy do 4 bodů, rada hlasovala o každém bodu samostatně – tyto body se týkaly záměrů 
prevence kriminality v r. 2014 a možnosti získání adekvátní finančních prostředků na tyto 
projekty

- u toho čtvrtého projektu, který byl navrhován – byli to asistenti prevence kriminality, na radě 
nebyla žádná diskuse, byť tam byl názor městské policie negativní, byl tam pozitivní názor od 
odboru sociálních věcí a školství, nicméně nebyla vůle diskutovat na radě k tomuto bodu a tento 
bod nebyl schválen – tedy připravit tento projekt pro r. 2014, abychom řešili asistenty prevence 
kriminality

- Rada města Přerova bude projednávat zbývající tři body, které budou na programu schůze 
12.2.2014

Mgr. Puchalský – technická
- chtěl jsem upozornit, že jste říkal, že já jsem podporoval, to je určitě ve zvukovém záznamu, to 

aby šéf policie byl preventistou kriminality, to je všechno, co vám k tomu chci říct

Mgr. Netopilová
- dovolím se ještě vrátit k mé připomínce – já bych tedy pro všechny zastupitele prosila skutečně 

přesnou analýzu činnosti organizací, které odčerpávají docela dost peněz
- prostě tady jsou velice zajímavé věci – jakože Sdružení obcí Střední Moravy, kde ve správním 

výboru za město je p. Lajtoch, tak tato organizace založila Regionální agenturu pro rozvoj
Střední Moravy, tu tady nemáme v tom seznamu, Regionální agentura dělala, pokud vím, nebo 
dělá strategické plány pro obce, takže mě zajímá to podhoubí, zajímají mě ty podrobnosti, kolik 
peněz na tyto různé projekty teče do těchto agentur, jak se to vrací, do jaké míry je to všechno 
potřebné

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

966/22/3/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  
z majetku statutárního města Přerova, pozemků  p.č. 4221, p.č. 4222/1, 
oba v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova pozemků p.č. 4221, ost.plocha,              
o výměře 98 m2,  p.č. 4222/1, zast. plocha a nádvoří , o výměře 36 m2, oba v k.ú. Přerov.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- zeptám se, podle mě se jedná o podporu podnikání, je to podnikatelský subjekt, který je na 

území Přerova, má tady sídlo, platí tady daně – proč mu nevyhovět?
- myslím si, že pro výstavbu supermarketu jsme žádné překážky nehledali
- mám protinávrh nebo další bod: ZM po projednání doporučuje Radě města Přerova uzavřít na 

dotčené pozemky nájemní smlouvu na dobu určitou.
- přece víme, že ta výstavba asi nebude hned v dohledné době, proč jim nevyjít vstříc?
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p. Zácha
- neumím na to odpověď dát, protože je to na rozhodnutí každého zastupitele, vzpomeňme si na 

minulé zastupitelstvo, když jsme vždycky respektovali jak koordinační skupiny, tak komise 
pro záměry, tak doporučení rady nebo osadního výboru – samozřejmě respektuji vyjádření 
jednotlivých komisí a každý zastupitel má právo se rozhodnout

Hlasování o protinávrhu Ing. Pospíšilové: 14 pro, 5 proti, 12 se zdrželo, 3 nehlasovali –
NEPROŠLO

Hlasování o předloženém návrhu: 23 pro, 3 proti, 8 se zdrželo

967/22/3/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité  věci      
v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 216/1 v k.ú. 
Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod části pozemku p.č. 216/1, ostatní plocha, o výměře cca  70 m2 v k.ú. Předmostí.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová

- koordinační skupina vyslovila nesouhlas s převodem části pozemku, neboť zasahuje do 
plánovaného areálu Mamutov, zatímco osadní výbor uvádí, že požadovaná část pro umístění 
montovaných garáží sice přímo nekoliduje s uvažovaným parkovištěm a příjezdovou 
komunikací v rámci uvažovaného areálu Mamutov – tak potřebujeme ty pozemky nebo je 
nepotřebujeme?

Ing, Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje
- pokud se podívám na ten obrázek, který tam uvádí šířkový parametr 7 m, tak těch 7 m zkrátka 

do toho příjezdu na to parkoviště kolidovat bude
- pokud bychom přistoupili ještě k tomu, že se přepracuje projektová dokumentace a ještě se 

dále třeba posune, tak potom pochopitelně ne, ale tak jak je to navrženo, tak to tam v podstatě 
koliduje

- za vyjádření osadního výboru – my jsme to ještě dnes ráno konzultovali s projektem a tam 
zůstává volná šířka nějakých 3,5 m, že ten kontejner by tam nějak umístit šlo, ale teď je 
otázka, jestli chceme v podstatě přijíždět do Mamutova vedle plechové garáže

Hlasování: 30 pro, 4 se zdrželi

968/22/3/2014 Bezúplatný převod nemovitých věcí v areálu Gymnázia Jana 
Blahoslava na ul. Denisova v Přerově z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1145 (ostatní 
plocha – zeleň) o výměře 1568 m2, p.č. 1146/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3080 m2, včetně 
objektu k bydlení č.p. 2200, příslušného k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 
1146/1, pozemků 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, z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany. Součástí darovací smlouvy bude zřízení 
předkupního práva k darovaným nemovitostem ve prospěch statutárního města Přerova dle 
důvodové zprávy.
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2014

Diskuse:
Ing. Šlechta

- domnívám se, že jsme povinováni rozvíjet majetek obce, nikoliv se ho zbavovat, tzn. já s tímto 
řešením nesouhlasím se směnou za jiný majetek kraje ano

Hlasování: 28 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali

969/22/3/2014 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku  p.č.  657/2  v k.ú.  Kozlovice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerova pozemku p.č. 657/2,  zastavěná  plocha  a  nádvoří, o výměře 8 m2  v  k.ú. 
Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do  spoluvlastnictví Bc. H.P. a P.S., za 
kupní cenu v čase a místě obvyklou   6 890,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

Hlasování: 34 pro

970/22/3/2014 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku  p.č. 5734/1 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí z vlastnictví  
statutárního města Přerova -  části pozemku  p.č. 5734/1,  dle geometrického plánu  č. 5784-101/2013 
označenou jako  díl „a“, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  58 m2  v  k.ú. Přerov, do vlastnictví  
společnosti H R U Š K A, spol s.r.o.  Ostrava - Martinov,  Na Hrázi 3228/2,  za cenu  v čase a místě 
obvyklou 56 820,- Kč tj. 979,65 Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

Hlasování: 34 pro

971/22/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek č. 1949/5 a č. 
1949/8 v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 891/20/3/2013, schváleného 
na 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 21.10.2013, kterým Zastupitelstvo města Přerova
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„schválilo úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov (nám. Františka Rasche 3) a 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov, 
které k vlastnictví převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do 
vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřního předpisu č. 25/2007 
(Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů), v platném znění. Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy. Nájemci a 
kupní ceny byly uvedeny v příloze č. 1 této předlohy"

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytových jednotek č. 1949/5 a č. 
1949/8, kdy se původní znění přílohy:

jednotka nájemce velikost 
podílu

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

cena
pozemku 
ve
výši 30 %

hodnota 
oprav přísl.
k jednotce

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

1949/5 2+1 J.M.
J.A.

5644/88756 142.198 Kč
213.297 Kč

35.382 Kč 50.104 Kč 227.684 Kč
298.783 Kč

1949/8 2+1 Ing. G.J. 5583/88756 141.234 Kč
211.850 Kč

35.000 Kč 49.563 Kč 225.797 Kč
296.413 Kč

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost 
podílu

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

cena
pozemku 
ve
výši 30 %

hodnota 
oprav přísl.
k jednotce

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

1949/5 2+1 J.M.
J.N.

5644/88756 142.198 Kč
213.297 Kč

35.382 Kč 50.104 Kč 227.684 Kč
298.783 Kč

1949/8 2+1 Ing. G.J.
G.J.

5583/88756 141.234 Kč
211.850 Kč

35.000 Kč 49.563 Kč 225.797 Kč
296.413 Kč

V částech netýkajících se bytových jednotek č. 1949/5 a č. 1949/8 se výše uvedené usnesení včetně 
přílohy nemění.

Hlasování: 34 pro

972/22/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytové jednotky č. 2507/4 v objektu k bydlení č.p. 
2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, 
dohoda o zrušení uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dohodu o zrušení uzavřené smlouvy o úplatném 
převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2507/16 v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše        
v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech uvedeného objektu k bydlení ve výši 719/13540 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku,    
tj. 239.153,- Kč a spoluvlastnických podílů na zastavěných pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov ve výši 719/13540 za cenu ve výši 30 % znaleckého posudku, tj. 23.748,-
Kč, včetně doplatku ke kupní ceně za realizované opravy v objektu k bydlení ve výši 177.947,- Kč, t.j. 
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převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu platnou ve dvouměsíční nabídkové lhůtě ve výši 
440.848,- Kč, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění za ceny dle vnitřního předpisu 
Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, do vlastnictví nájemců, manželů Š. a   J.S., kdy 
kupní smlouva byla uzavřena dne 20.8.2013 a kupní cena ve výši 440.848,- Kč byla uhrazena na účet 
statutárního města Přerova dne 22.8.2013, kterou dojde ke zrušení uvedené smlouvy o úplatném 
převodu. Součástí dohody bude, že statutární město Přerov vrátí kupujícím kupní cenu 440.848,- Kč v 
plné výši bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné částky.

Diskuse:
Mgr. Grambličková
- s návrhem usnesení souhlasím, ale samozřejmě to, co tady bylo konstatováno, když tady byl 

čten dopis manželů S. , tak je mi jich teda upřímně líto
- nevím, jestli se s tím opravdu nedá nic dělat, podle mého názoru, ti lidé, o nichž manželé C.

hovoří vlastně užívají ten byt možná v rozporu s určitými normami, protože musí pro soužití 
mezi lidmi nějaké obecné normy platit a kromě toho pro mě z toho vyplývá, že možná ten 
obecní byt ani nepotřebují, jestli ho neužívají a tráví větší část roku v Anglii, nevím, z jakého 
titulu, ale to asi všichni víme, proč někteří lidé jezdí sem a tam

- jak těm manželům S. pomůžeme? Oni si ten byt nekoupí, to je ke škodě města a budou tam dál 
v nájmu a bydlet se tam pravděpodobně dá za určitých okolností velmi obtížně a my jim 
nepomůžeme, co s tím můžeme dělat?

- tady, si myslím, že by se spíš na to měl podívat sociální odbor, protože majetek skutečně hlídá 
jenom, jestli ten byt není třeba devastován a jestli je placen nájem

- hledejme možnosti, jak teda to vyřešit a to si myslím, že v tomto konkrétním případě byli 
manželé S. odvoláni, že to takto napřímo napsali, že takovýchto případů je víc 

p. Zácha
- doplním, že manželé S. cca před rokem bydleli v jiném bytě na Jižní čtvrti, požádali si sami o 

novou nájemní smlouvu do tohoto domu za účelem koupi bytové jednotky a bohužel takový je 
smutný výsledek

- a to bych ještě mohl hovořit o tom, kolikrát jsem se potkal s p. S. a jinými z toho domu, kteří 
opravdu mají zájem si tu bytovou jednotku koupit, ale k dnešnímu dni nesplňují ty procenta a 
ještě k tomu jsme schválili úplatný převod toho bývalého krytu CO s tím, že si to nájemci 
koupí jako do budoucna kolárnu nebo sušárnu a teď to všechno padá, protože nám ty procenta 
klesají a bohužel nesplňují podmínky úplatného převodu 

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- my jsme bohužel před 31.12.2013 neměli informace o tom, že by nájemci se trvale nezdržovali 

v bytě, ty jsme obdrželi až po 1.1.2014, kdy už se změnou Občanského zákoníku po konzultaci 
s JUDr. Dutkem jsme zjistili, že nelze z tohoto důvodu vypovědět nájemní smlouvu

- pokud jde o kontrolu míry intenzity porušování sousedských vztahů, je to trošku problém, 
protože my bychom potřebovali ty nájemce, aby šli s námi k soudu a u soudu dokazování by 
bylo prokázáno, že vlastně ten nájemce tam nesoužije s ostatními tak, jak by měl

- problém je ten, že když se to většinou dostane až k tomu soudu, respektive se to tam ani 
nedostane, protože ti lidé to odmítají říct do protokolu, že tam ta míra soužití není dobrá

- my se to snažíme řešit vlastními silami, děláme tam kontroly za vstřícné součinnosti s městskou 
policií, která je nám ochotna v tomto pomoct, je ochotna i mimo naši pracovní dobu, když se 
s nimi domluvíme i v těch lokalitách, které jsou nám nahlášeny, provádět kontroly, takže takto 
mohu poděkovat městské policii, protože tato spolupráce funguje, nicméně tam, kde se to 
monitoruje, jsme zatím nikoho zvlášť nepřistihli, abychom mu mohli na základě toho dát 
výpověď

- snažíme se to samozřejmě řešit tím, že budeme nájemní smlouvy převádět na dobu určitou, 
abychom v případě, že budeme mít podněty o tom, že s danými nájemci není možné kvalitní 
soužití, prostě ty smlouvy neprodlužovat

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval
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973/22/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 46/20 v objektu k bydlení 
č.p. 45, č.p. 46, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, 
postaveném na pozemku p.č. st. 740 v k.ú. Předmostí, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod – doprodej bytové jednotky č. 
46/20 v objektu k bydlení č.p. 45, č.p. 46, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, na pozemku 
p.č. st. 740 v k.ú. Předmostí (Hranická 1, 3) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6700/276189 na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 45, č.p. 46, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, 
na pozemku p.č. st. 740 v k.ú. Předmostí za cenu 545.930,- Kč a spoluvlastnického podílu ve výši 
6700/276189 na pozemku p.č. st. 740 v k.ú. Předmostí za cenu 2.564,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu 548.494,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 
25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do 
vlastnictví stávajících nájemců, manželů J.  a    J. H., přičemž převod bude realizován v termínu do 
31.8.2014.

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen

974/22/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 162/23 v objektu k 
bydlení č.p. 146, č.p. 162, příslušném pro část obce Přerov II –
Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí, ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za 
ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod – doprodej bytové jednotky č. 
162/23 v objektu k bydlení č.p. 146, č.p. 162, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, na 
pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 18, 20) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
6812/281074 na společných částech objektu k bydlení č.p. 146, č.p. 162, příslušném pro část obce 
Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí za cenu 556.007,- Kč a 
spoluvlastnického podílu ve výši 6812/281074 na pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí za cenu 
2.546,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 558.553,- Kč, dle vnitřního předpisu 
Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené 
znaleckým posudkem, do vlastnictví stávajících nájemců, manželů F.  a E.H., přičemž převod bude 
realizován v termínu do 31.8.2014.

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen

975/22/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 88/22 v objektu k bydlení 
č.p. 87, č.p. 88, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, 
postaveném na pozemku p.č. st. 735 v k.ú. Předmostí, ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny 
dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod – doprodej bytové jednotky č. 
88/22 v objektu k bydlení č.p. 87, č.p. 88, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, na pozemku 
p.č. st. 735 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 7, 9) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3182/277268 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 87, č.p. 88, příslušném pro část obce Přerov II –
Předmostí, na pozemku p.č. st. 735 v k.ú. Předmostí za cenu 248.533,- Kč a spoluvlastnického podílu 
ve výši 3182/277268 na pozemku p.č. st. 735 v k.ú. Předmostí za cenu 1.201,- Kč, t.j. převod 
uvedených nemovitostí za celkovou cenu 249.734,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města 
Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, 
do vlastnictví stávajícího nájemce, pana J.B., přičemž převod bude realizován v termínu do 31.8.2014.

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen

976/22/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 86/15 v objektu k bydlení 
č.p. 86, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na 
pozemku p.č. st. 737 v k.ú. Předmostí, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. 
v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny dle vnitřního předpisu 
č. 25/2007 v platném znění

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod – doprodej bytové jednotky č. 
86/15 v objektu k bydlení č.p. 86, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 
737 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 5) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6198/139164 na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 86, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, na 
pozemku p.č. st. 737 v k.ú. Předmostí za cenu 506.078,- Kč a spoluvlastnického podílu ve výši 
6198/139164 na pozemku p.č. st. 737 v k.ú. Předmostí za cenu 2.330,- Kč, t.j. převod uvedených 
nemovitostí za celkovou cenu 508.408,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 
25/2007 v platném znění, t.j. doprodej za 60 % ceny bytu stanovené znaleckým posudkem, do 
vlastnictví stávajícího nájemce, pana V.K., přičemž převod bude realizován v termínu do 31.8.2014.

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen

977/22/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1949, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 
1160 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1949/1 v 
objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 
v k.ú. Přerov (náměstí Františka Rasche 3) včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 1160 v k.ú. Přerov ve výši 5589/88756 a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1160 v 
k.ú. Přerov ve výši 5589/88756, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
nájemkyně, paní Bc. D.H., uzavřené dne 11.1.2013, kterým se prodlužuje termín splatnosti 
kupní ceny do 31.5.2014.

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1949/14 
v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
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1160 v k.ú. Přerov (náměstí Františka Rasche 3) včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov ve výši 5430/88756 a spoluvlastnického podílu na pozemku 
p.č. 1160 v k.ú. Přerov ve výši 5430/88756, z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví nájemce, pana Ing. S.Š., uzavřené dne 13.1.2013, kterým se prodlužuje termín 
splatnosti kupní ceny do 31.5.2014.

3. neschvaluje výjimku z postupu dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 
(Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb ve znění 
pozdějších předpisů) v platném znění při prodeji bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 
1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov (náměstí 
Františka Rasche 3) včetně spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov a 
spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví převáděných 
bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví nájemců 
těchto bytových jednotek, a to takovou, že procentuální zájem nájemců o odkoupení bytů v 
tomto domě bude počítán z celkového počtu bytových jednotek v domě s tím, že neobsazené 
bytové jednotky budou započítány jako bytové jednotky prodávané.

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel

978/22/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 5297/33 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5297/33, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 8 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do  společného 
jmění manželů M.  a  J.V. za kupní cenu ve výši 4000,- Kč, tj. 500,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2014

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval

979/22/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 216/24 a p.č. 238/16 oba v k.ú. Předmostí                                                                 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje změnu svého usnesení č. 729/17/3/2013 přijatého na 17. zasedání konaném dne 
15.4.2013 tak, že nový text usnesení zní:

„Zastupitelstvo města Přerova schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu pozemků p.č. st. 
278, zast.pl., o výměře 173 m2,  p.č. 30/22, ost. pl., o výměře 75 m2, p.č. 216/6, trvalý travní porost, o 
výměře 2707 m2,  p.č. 216/9, ost.pl., o výměře  25225 m2, p.č. 216/20, trvalý travní porost, o výměře 
7468 m2, části p.č. 216/24, ost.pl., o výměře 1085 m2, p.č. 216/25, ost.pl., o výměře 152 m2, p.č. 
216/31, ost.pl., o výměře 1301 m2, p.č. 216/32, ost.pl., o výměře 1244 m2, p.č. 216/33, ost.pl., o 
výměře 2163 m2, p.č. 216/40, trvalý travní porost, o výměře 902 m2, p.č. 236/1, ost.pl., o výměře 2189 
m2,  p.č. 236/2, ost.pl., o výměře 6217 m2, p.č. 236/4, ost.pl., o výměře 2054 m2, p.č. 236/5 o výměře 
3902 m2, p.č. 237, ost.pl., o výměře 3313 m2, p.č. 238/2, ost.pl., o výměře 4580 m2, části p.č. 238/4, 
ost.pl. o výměře cca 70 m2, p.č. 238/6, ost.pl., o výměře 645 m2, p.č. 238/11, ost.pl., o výměře 291 m2, 
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části p.č. 238/12, ost.pl., o výměře  cca 312 m2, části p.č. 238/16 o výměře 13 m2, p.č. 238/17, ost.pl. 
o výměře 461 m2, p.č. 238/26, ost.pl., o výměře 586 m2, p.č. 238/32, ost.pl. o výměře 450 m2, části p.č. 
238/36, ost.pl., o výměře cca 872 m2, p.č. 239/1, trvalý travní porost, o výměře 869 m2, p.č. 239/3, 
trvalý travní porost, o výměře 394 m2, p.č. 357/1, ost.pl., o výměře 10163 m2, p.č. 360/3 ost.pl. o 
výměře 1026 m2, p.č. 360/4, ost.pl., o výměře 384 m2, p.č. 368/4, orná půda, o výměře 2144 m2, p.č. 
520/2, ost. pl.,  o výměře 3 m2, p.č. st. 538, zast.pl., o výměře 41 m2 (kdy vlastníkem budovy bez 
č.p./č.e.  na pozemku je MFP paper s.r.o.), p.č. st. 539, zast.pl., o výměře 169 m2 (kdy vlastníkem 
budovy č.p. 489 na pozemku je MFP paper s.r.o.) a p.č. st. 540, zast.pl., o výměře 447 m2 (kdy 
vlastníkem budovy bez č.p./č.e. na pozemku je KMK ZUBR PŘEROV) vše v k.ú. Předmostí (o 
celkové výměře cca 86.000 m2) ve vlastnictví PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 
14617099 a pozemku p.č. 238/28, ost.pl., o výměře 585 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví PMS 
Reality a.s., Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, IČ: 47676647,  za část pozemku p.č. 1040 orná půda 
o výměře cca 87.000 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova".

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. 
216/24, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1120-63/2013 označené novým p.č. 216/42 
o výměře 83 m2 v k.ú. Předmostí a části pozemku p.č. 238/16, ostatní plocha, dle 
geometrického plánu č. 1120-63/2013 označené novým p.č. 238/47 o výměře 54 m2 v k.ú. 
Předmostí.

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel

980/22/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 633/37, p.č. 633/38 a p.č. 633/39 vše v k.ú. 
Předmostí                                                                                                                                                                                    

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 633/37, 
zahrada, o výměře 623 m2, pozemku p.č. 633/38, zahrada, o výměře 814 m2 a pozemku p.č. 
633/39, zahrada o výměře 891 m2 vše v k.ú. Předmostí  do majetku statutárního města Přerova

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 633/37, 
zahrada, o výměře 623 m2, k pozemku p.č. 633/38, zahrada, o výměře 814 m2 a k pozemku 
p.č. 633/39, zahrada o výměře 891 m2 vše v k.ú. Předmostí.

Diskuse: 
Ing. arch. Petroš
- mám takovou otázku – když jsme schvalovali územní plán města, tak ten koridor dálnice je 

v podstatě záležitost z převzaté, nadřazené územně plánovací dokumentace zásad územního 
rozvoje kraje – jestli nešlo přímo uvést to předkupní právo k pozemkům pro stát, proč tam je pro 
obec?

- jestli jsme neudělali nějakou chybičku v rámci schválení územního plánu

Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje
- teď nevím, jestli město může zřídit předkupní právo pro stát, možná že ano, ale to je situace 

taková, že my máme veřejně prospěšné stavby a máme to bez ohledu na vlastnické vztahy, 
v současném územním plánu tak jak ty komunikace vedou, my jsme ta předkupní práva nijakým 
způsobem nesortovali, jestli je to pro kraj, pro stát nebo podobně

- v tomto případě buď ŘSD řekne, že to vykupovat bude, tak mi tu plombu tam odstraníme

Hlasování: 34 pro
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981/22/3/2014 Dodatek č. 1 k darovací smlouvě mezi ČR - Krajským státním 
zastupitelstvím v Ostravě a statutárním městem Přerov ke stavbě 
občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce 
Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

1. schvaluje dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. 3 SPR 468/2007, kterou dne 29.9.2009 uzavřely 
Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Ostravě,    IČ 00026077, se sídlem Na 
Hradbách 21/1836, Ostrava, jako dárce a statutární město Přerov jako obdarovaný ke stavbě 
občanského vybavení č.p. 387, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku 
p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 1 se mění text prvního odstavce čl. IV darovací 
smlouvy takto: 

„Obdarovaný se zavazuje, že provede rekonstrukci objektu, který je předmětem této smlouvy, k dále 
uvedenému účelu tak, že do 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí pro obdarovaného budou splněny podmínky vyžadované právními předpisy pro užívání 
dokončené stavby (rekonstrukce) objektu, který je předmětem této smlouvy, že bude nemovitou věc 
užívat po dobu nejméně 10 let ode dne, kdy budou splněny podmínky pro užívání dokončené stavby 
(rekonstrukce) tohoto objektu stanovené právními předpisy pouze za účelem výkonu veřejné správy      
v samostatné nebo přenesené působnosti Statutárního města Přerova a umístění Městské knihovny v 
Přerově, příspěvkové organizace, IČO: 70887616, se stávajícím sídlem Žerotínovo náměstí 36, 750 02 
Přerov, do objektu a s tím spojeného provozu Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, v 
objektu, a že objekt nebude užívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům ani jej nebude k takovým 
účelům pronajímat. Dále se obdarovaný zavazuje, že po dobu běhu shora uvedených lhůt objekt nebo 
část objektu nepřevede ani jinak nezcizí ve prospěch třetí osoby či osob.“

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2014

2. ukládá Radě města Přerova, aby do 30.6. 2014 provedla právní rozbor všech právních 
možností, které město má (vypovězení smlouvy, navrácení majetku, odmítnutí smluvní 
pokuty,...) a do 30.9.2014 předložila Zastupitelstvu města Přerova materiál, který bude mít 
podobu podnikatelského záměru, co s nemovitostí chce město dělat.

Diskuse: 
p. Tomaníková
- mám několik  dotazů – za 1. mě zajímá, zda město je už definitivně rozhodnuto, že tam ta 

knihovna bude, protože byla řada informací, které objekty by se hodily na knihovnu, za 2. 
bych chtěla vědět, jestli ta pokuta těch 7 800 000,-Kč je pevně stanovena a za 3. mě zajímá, 
pokud se město už rozhodlo, že tam bude knihovna, jak hodlá za 5 roků vytvořit finanční 
zdroje v objemu 180 milionů Kč na výstavbu této knihovny

p. Zácha
- nevím o tom, že by padlo definitivní rozhodnutí, že tam bude knihovna, tak je to uvedeno 

v darovací smlouvě, pokuta je stanovená ve výši 7,8 mil.Kč s tím, že je platná
- my jsme dokonce na Ministerstvu financí osobně jednali, zdali by nešla ta pokuta nějak snížit 

nebo odpustit, výše sankce je daná, odbor majetku, samozřejmě když viděl, že se ten termín 
blíží a víme, jak dlouhá jsou jednání s ministerstvy, tak jsme již v r. 2012 zahájili snahu o 
prodloužení toho termínu

- co se týká knihovny, všichni víme, že bylo diskutováno několik objektů, já si myslím, že je 
skutečně nejvyšší čas s tou budovou něco dělat, protože nám to hyzdí město, budova chátrá, 
nerad bych se dočkal toho, že tam bude nějaký havarijní stav, pokud se povede prodloužit ten 
termín, tak bude potřeba s tou budovou něco urychleně udělat, jestli je cestou k tomu tady o 
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čem se hovoří – ITI, finance odněkud nebo nějaký dotační titul, to je asi jediná cesta, protože 
myslím si, že v rozpočtu města v současné době není dostatek finančních prostředků na 
rekonstrukci této nemovitosti

Mgr. Puchalský
- celý ten případ je velice zajímavý z hlediska formálně právního 
- požádal jsem odbor majetku, aby mi zkopíroval komplexní majetkový archív k tomuto případu
- myslím si, že by zastupitelé k tomu měli něco podrobnějšího vědět, ale nejprve já osobně se 

domnívám, že to je jenom alibistický a zbabělý odklad toho problému, město Přerov není 
rozpočtově a finančně tak disponováno v rozhodné době dalších 5 let, aby bylo schopno 
příslušné darovací smlouvy tam umístit samosprávu, nebo přenesený výkon státní správy tzn. 
kompletní rekonstrukci – to předpovídá nějakých 180 až 220 milionů Kč – to je třeba si na 
prvém místě uvědomit

- a teď k tomu právnímu vývoji – četl jsem celý spis asi 6 hodin a narazil jsem na 2 zásadní 
věci, které staví některé funkcionáře především p. Lajtocha do zajímavého světla

- usnesení z 5.4.2006, které podepsal Jindřich Valouch a zasílal na příslušné orgány, krajské 
zastupitelství a Ministerstvo spravedlnosti a M.financí cituji z ní: Zastupitelstvo města Přerova 
po projednání schvaluje bezúplatné nabytí nemovitosti atd. od státu do vlastnictví města bez 
jakékoliv podmínky – znovu opakuji bez jakékoliv podmínky

- původní darovací smlouvy ze strany p. A., státní zástupkyně, byly formulovány bez jakékoliv 
podmínky – prostá darovací smlouva

- samozřejmě majetkoprávní věc státu má vždycky nějaký vývoj a končí na Ministerstvu financí 
a to dalo pochopitelně pokyn příslušnému orgánu, který spravoval státní majetek, aby 
uplatňovalo jakési zavazovací podmínky, ty podmínky se měly vtělit do nové darovací 
smlouvy, ale před tím bylo potřeba samozřejmě souhlasu města Přerova a p. Lajtoch, tehdy 
jako primátor nebo možná ještě starosta, podepsal jednostranné prohlášení města Přerova, že 
na sebe přijímáme závazky tak, jak jsou přítomny v příslušné darovací smlouvě včetně sankce, 
aniž toto prohlášení, které nepochybně souvisí s převodem, bylo schváleno zastupitelstvem

- toto považuji za zásadní věc – ta odpovědnost, nepochybně tak, jak předkládá ten materiál, má 
pochopitelně dva aspekty – první je zhojit ten nepříjemný stav, protože za určitých okolností 
by pravděpodobně ta darovací smlouva byla neplatná, protože tam není schvalovací doložka 
příslušným orgánem a na druhé straně je tam snaha, pravděpodobně zhojit, zkonvalidovat to 
prohlášení p. primátora Jiřího Lajtocha, ke kterému nebyl zmocněn, to jenom, abyste věděli,
jaký byl historický vývoj celé té situace, je nápadně podobná Škodově ulici a všem ostatním 
podobným majetkoprávním dispozicím města

- osobně se domnívám a je naší povinností to prodloužení neschválit a uložit primátorovi, aby 
jednal se státem tak, aby si to stát vzal zpět, a my nebudeme platit ani korunu, jiné řešení 
nevidím, protože tento majetek nepochybně město zatěžuje

p. Zácha
- samozřejmě můžu reagovat na ten alibistický a zbabělý odklad – tak, jak jste řekl p. 

zastupiteli, termín je jasný, termín hoří, co se týká té pokuty, tak já vás ujišťuji, že se na 
Ministerstvu financí jednalo o variantě, zdali můžeme tu nemovitost vrátit zpět státu, za 
korunu, zadarmo, prostě zbavit se toho, načež nám kompetentní osoba na ministerstvu proč 
bychom si to brali – máte darovací smlouvu, máte tam stanovenou sankci v určité výši, tak se 
s tím vyrovnejte

- bral jsem to tak, že má povinnost je předložit to takto zastupitelstvu, termín je prosinec tohoto 
roku, v současné době jednáme o jediné možné variantě a to je prodloužení z 5 na 10 let s tím, 
že pokud se povede, tak jak jsem prohlásil, je potřeba okamžitě řešit, co s tou budovou 
budeme dělat, protože pokud by i sankce byla – ono se řekne – zaplatíme sankci a ta budova je 
čistá, ale není ještě dořešen ten pozemek pod budovou, ten je taktéž ve vlastnictví státu

Ing. Machát
- je to první materiál, kterým se zabýval Finanční výbor na svém zasedání dne 4.2.2014, tento 

materiál projednal a jednomyslně schválil nebo doporučil zastupitelstvu tento materiál schválit
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- vzhledem k tomu, co tady bylo dnes řečeno, tak bych si sám za sebe dovolil podat 
pozměňující návrh a to: zavázat Radu města Přerova, aby do 30.6. 2014 provedla právní 
rozbor všech právních možností, které město má (vypovězení smlouvy, navrácení majetku, 
odmítnutí smluvní pokuty,...) a do 30.9.2014 předložila Zastupitelstvu města Přerova materiál, 
který bude mít podobu podnikatelského záměru, co s nemovitostí chce město dělat., a to proto, 
abychom tady za dalších 5 let neseděli a nepřemýšlely, jak tento materiál opět posuneme, 
protože ty náklady, které jsou spojeny se zprovozněním budovy nejsou malé a obávám se, že 
co tady bylo řečeno p. zastupitelem Záchou, že město v dnešní finanční situaci nemá na to, 
aby tu předmětnou výstavbu realizovalo

primátor Ing. Lajtoch
- poslouchal jsem pozorně p. zastupitele Puchalského a samozřejmě bych rád slyšel reakci

vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb – jaké prohlášení nebylo schváleno, v 
čem se stala chyba, když p. Puchalský to 6 hodin studoval, takže já bych rád, jestli je p. 
Vojtášek schopen na to hned reagovat, kde se stala chyba

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- předpokládám, že daná smlouva byla schválena ve znění, v jakém byla uzavřena, protože dle 

výpisu hlasování bylo schváleno přímo znění smlouvy, uvedeném v příloze č. 1, takže tam se 
na to budeme moc podívat, klidně udělejme analýzu

- obecně, i kdyby byla pravda, že by se schválilo usnesením bez smluvní pokuty, tak smluvní 
pokuta není podstatnou náležitostí právního úkonu, kterým je darovací smlouva, tudíž 
samotný tento fakt by nevedl k neplatnosti daného

- chybějící doložka, o které mluvil p. zastupitel, také není důvodem k neplatnosti z daného 
úkonu, je to pouze pochybení formální, které nemá za důsledek neplatnost, pokud se tedy 
bavíme o doložce právního úkonu obce

primátor Ing. Lajtoch
- já bych tedy rád věděl, jaké prohlášení, které nebylo schváleno v zastupitelstvu, teď jsem 

trochu zmeten i z vaší odpovědi

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- já s sebou spis nemám, takže nevím, jaké prohlášení přesně o co jde, jestli bylo schváleno, ani 

ty data nevím z hlavy, jestli bylo dřív usnesení zastupitelstva nebo to prohlášení, na místě se 
mi na to těžko odpovídá

- nicméně jestli se prohlásilo, že město je připraveno pokrýt tu pokutu, tak ve své podstatě to je 
věc, jestli máme v rozpočtu ty peníze a ne nezbytně toho právního úkonu

- samozřejmě nerozporuju, že by bylo vhodné třeba ty zastupitele seznámit s tou pokutou

Mgr. Puchalský
- vůbec nezazlívám p. Vojtáškovi, že není se spisem seznámen, loví z vody, to také respektuji, 

co jiného mu zbývá
- já vám to prohlášení mohu předložit, pokud máte zájem, našel jsem pouze jedno jediné 

usnesení, které se váže k uzavření darovací smlouvy a to je z r. 2006, pak probíhala nějaká 
neformální jednání, pak tady mám od vás souhrn jakýchsi právních úkonů, které vedete od r. 
2006 do r. 2007, darovací smlouva je uzavřena v r. 2007, odejde na Ministerstvo financí a do 
katastru je vložena 2009, v tom meziobdobí je nesčetně úkonů a korespondencí mezi městem 
Přerovem a příslušným státními orgány a mimo jiné se v něm nachází a já jsem opět nenašel, 
že by prohlášení k 1.10.2007, které podepsal p. Ing. Jiří Lajtoch bylo schváleno na 
zastupitelstvu a on ještě konstatuje, že město se zavazuje

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- jen krátce – mám v ruce výpis z hlasování zastupitelstva z r. 2009, který se schvalovalo 

uzavření smlouvy mezi ČR jako dárcem a jde o bezúplatný převod budovy atd.
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- tím pádem víme, že není ve spisu, to teď nevím, mohlo dojít k chybě v kopírování nebo jestli 
nebylo přisvorkováno k něčemu jinému

Mgr. Kulíšek
- určitě je potřeba zpracovat řádnou písemnou odpověď s analýzou, to, co tady říkal p. zastupitel 

– to je jedna věc, druhá věc je doplňující návrh Ing. Macháta, který máte před sebou

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- poprosil bych, abyste neodkládali toto rozhodnutí, protože opravdu není čas to vyřídit a když 

budeme čekat do září, tak přes tu ministerskou mašinérii už neproženeme a můžeme na tom 
pracovat, s prominutím, souběžně a ty varianty, které tady zazněly, jako vyzvat stát, aby si to 
vzal zpátky apod., můžeme udělat potom, co nám to stát prodlouží, pokud nám to prodlouží

Ing. Machát – technická 
- chci materiál schválit, tak jak jsem to říkal, Finanční výbor projednal, jednoznačně jsme se na 

FV dohodli, že materiál FV podpoří a doporučuje schválit a já mám doplňující návrh

Ing. Dostal
- zazněly tu závažné informace, chtěl jsem jen požádat, abychom neodhlasovali něco, čeho 

bychom mohli litovat, ať přerušíme tento bod jednání, ať odložíme třeba na závěr, mezitím ať 
p. Machát, potažmo s p. Vojtáškem, potažmo třeba s p.Puchalským sesumírují bod toho 
usnesení, ať to má hlavu a patu a pak ať se pro to dá hlasovat

p. Zácha
- návrh na usnesení je přece dán jednoznačně – dodatkem se jedná o prodloužení z 5 na 10 let, 

kvituji to, co říká p. zastupitel Machát, protože zavážeme zastupitelstvo jasně zpracovat ten 
záměr jak dál s nemovitostí

- skutečně nám hoří termíny, ta cesta zatím ještě není s úplně jasným výsledkem, čekají nás 
ještě 2 ministerstva a toto je krok, který je neodkladný k tomu

- co se týká studování spisů nebo to, co říkal p. Vojtášek, že existuje usnesení zastupitelstva z r. 
2009, to samozřejmě zastupitelům doložíme, ale jde o to schválit materiál, v dubnu už je 
pozdě

p. Tomaníková
- chtěla jsem jen připomenout, že ty termíny, které se dál mají posunout, už budou zasahovat do 

příštího volebního období a chceme vůbec tuto nemovitost opravovat? Budeme na ni mít a na 
co ji budeme opravovat?

Ing. Lajtoch
- napřed bych se vrátil k té historii, jak tady mluvil Mgr. Puchalský – nemovitost dlouhodobě 

chátrala, byla ve vlastnictví státu s právem hospodaření Ministerstva obrany, Ministerstvo 
obrany ji převedlo na Ministerstvo spravedlnosti

- byli jsme pravidelně atakováni občany z toho okolí, abychom to řešili, že ta nemovitost dělá 
problémy v soužití, nebyla udržovaná, za tu éru tam vyrostl strom z balkonu a byla ve špatném 
stavu

- jen se vracím k historii, protože zde zastupitelé řekli, že by byla dobrá šance spojit dvě věci na 
jednou a vyřešit městskou knihovnu a potažmo vyřešit problém, který ta nemovitost v centru 
města nám činila

- na základě toho jsme jednali, nevím, jak říká kolega Puchalský, že je nějaké prohlášení, které 
jsem podepsal, určitě to budeme analyzovat, myslím si, že to prohlášení bylo součástí usnesení 
zastupitelstva z r. 2009 a bylo to přílohou – nedokážu to teď říct, nestudoval jsem to 6 hodin, 
nemůžu na to reagovat, ale určitě se na to podíváme, jestli se nestala chyba, ale věřím tomu, že 
magistrátní úředníci to připravili řádně a v pořádku v duchu Zákona o obcích

- nemovitost, až jsme ji převzali po těch problémech, vím, jak jednal p. náměstek Kulíšek s p. 
náměstkem Ministra spravedlnosti a jaká to byla tahanice, táhlo se to 10 let a výsledek byl ten, 
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že když se potom zpracovala ta studie, a řeklo se tedy, pojďme do té knihovny, tak to 
architekti spočítali zhruba na 200 milionů Kč, v té době jsme po neustálém handrkování 
neměli šanci získat finanční prostředky z regionálního operačního programu a prakticky město 
na to prostředky nemělo, aby to hradilo z vlastních zdrojů

- určitě by ten posun mohl přinést, že se připravuje další programovací období 2014 až 2020, 
kde by teda za pomoci finančních prostředků z ITI, což bude řešit investice v rámci regionu,
bychom mohli tuto nemovitost opravit se spoluúčastí z těchto zdrojů

- v této fázi jsme projekt zastavili, protože byl neúnosně vysoký a nebyl realizovatelný, ale byla 
tu i varianta – jednali jsme i o to vrácení, ale Ministerstvo financí se s námi na toto téma bavit 
nechtělo, můžeme to znovu samozřejmě zkusit

Mgr. Kulíšek
- jednalo se opravdu několik let na tom Ministerstvu spravedlnosti a vlastně až jsme vyjednali, 

že nám budovu převedlo i s touto podmínkou Ministerstvo financí s Ministerstvem 
spravedlnosti, tak už nebyly prostředky v regionálním operačním programu, se kterými jsme 
počítali, a proto byla i vypracovaná studie a pracovalo se na projektu varianty s knihovnou

- to, co říkal p. Puchalský je pravda, nemusela by zde být jenom knihovna, mohl by zde být i 
úřad, který by byl podstatně levnější do té budovy napasovat finančně, ale prostě ty prostředky 
v tu dobu v ROP nebyly

- tzn. pokud, nějaké prostředky budou z nějakých dotačních titulů, tak to bude až od r. 2015 a 
bude to právě to ITI, které by v tom městu mohlo výrazně pomoct

p. Jandová
- jak je možné, že celé toto volební období až do dnešních dnů se nepodařilo s tou budovou 

něco udělat, že se to nikam neposunulo
- pamatuji si, jak tady p. náměstek Kulíšek říkal, že do konce roku bude mít p. náměstkyně 

Havlíčková hotovou rekapitulaci budov v majetku města a potom budeme přesně vědět, po 
této analýze, co s těmi budovami uděláme

- uběhly 3 roky a nestalo se vůbec nic a teď máme odhlasovat 8 milionů Kč pokuty a přenést to, 
jak to říká p. Tomaníková, na další zastupitelstvo, na další vedení města, nejasnou věc, kterou 
nemáme vůbec rozhodnutou, nejsme schopni rozhodnout, že tam ta knihovna bude nebo 
nebude a vůbec se neví, co s tou budovou bude

- já si, p. Zácho, neumím představit, že toto podpořím, protože nemáte vymyšlené, nemáte 
zpracované, co s tím dál, jenom vlastně odsouváme ten dluh, to je všem tady jasné

- myslím si, že tady dnes nemůžeme tento materiál prohlašovat, hlasujeme o tom, že vyhodíme 
8 milionů Kč, nezlobte se na mě

p. Zácha
- je tam pokuta 7,8 milionů Kč, pokud zastupitelstvo neschválí, v prosinci tohoto roku zaplatí tu 

pokutu s tím, že budova bude ve vlastnictví města bez pokuty, prázdná, budeme muset řešit co 
s pozemkem pod budovou, protože to není budova včetně pozemku a to je celý ten záměr

- pokud schválíme prodloužení toho termínu, otvírá se nám ta cesta, protože jak víme, je nová 
vláda, nový ministr financí, spousta nových úředníků, třeba se stane zázrak, při jednáních se 
nám podaří vyjednat, že to vrátíme státu zpátky, ať to stát prodá

- co se týká toho záměru – je to schváleno na knihovnu, pokud odkudkoliv z ROP z ITI bude 
možno získat finanční prostředky, pokud se nám to podaří třeba zrekonstruovat na úřad, to já 
fakt neumím věštit z křišťálové koule, jenom snaha se právě vymanit z té pokuty 7,8 milionů 
Kč, pokud prodloužíme ten termín, můžeme jednat znovu s novým vedením Ministerstva 
financí o zrušení nebo snížené té pokuty nebo převod zpátky celé budovy na stát

- a děkuji znovu p. Machátovi za konstruktivní doplnění usnesení

p. Passinger
- zazněly zde podstatné vážné připomínky např. ze strany p. Puchalského, nemám možnost si to 

ověřit, podle jednacího řádu my, v podstatě, musíme mít všechny informace k tomu, abychom 
mohli správně rozhodnout ke vztahu k občanům a pokud vím, tak nic podstatného se v té 
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budově neudělalo, žádné přípravy tam nevidím, takže si myslím, že tady tento materiál není 
ani hlasovatelný

- my přece nemůžeme rozhodovat o zadlužení za 5 let – kdo s tím bude co dělat, když se 
neudělalo doposud a víme, jaká je situace města Přerova, moc tomu nevěřím

- budu hlasovat proti

Ing. Pospíšilová
- chtěla bych k tomuto materiálu ještě doplnit stanovisko FV, které, si myslím, tady p. Machát 

neocitoval, i když teda tvrdil, že jednohlasně bylo schváleno, já jsem teda dovolím ohradit, 
protože já jsem byla proti, sice jediná, nicméně i ostatní členové FV vyjádřili názor, že 
uzavření dodatku představuje pouze oddálení řešení daného problému o dalších 5 let, mimo 
jiné bylo řečeno, zda by nebylo vhodnějším řešením úhrada sankce a prodej nemovitosti třeba 
i se ztrátou, v nejbližších letech nelze přepokládat, že by město, pokud se neobjeví vhodný 
dotační titul, bylo schopno zafinancovat tak nákladnou rekonstrukci, také bylo konstatováno, 
že ve věci rekonstrukce objektu město neučinilo příliš kroků a pokud dojde k uzavření 
předmětného dodatku, je nutné začít konat a na každém jednání zastupitelstva informovat o 
stavu řešení

- takže není to tak, že by byli všichni bez připomínek pro

p. Zácha
- co mělo být řečeno, jsem řekl, znovu opakuji – my nezadlužujeme to město, darovací smlouva 

je uzavřená, sankce 7,8 milionů Kč tam je daná, pokud neschválíme, neotevřeme cestu pro 
další jednání, v prosinci tohoto roku zaplatíme sankci 7,8 milionů Kč

- pokud schválíme, my dodatek zasíláme zpátky na krajské státní zastupitelstvo, čeká to potom 
Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí

- my s p. primátorem určitě oslovíme, pokud bude schváleno, nové vedení rezortu Ministerstva 
financí a budeme prioritně řešit a jednat o možnosti buď vynulování té sankce, nebo 
předpokládám vrácení té nemovitosti zpět do rukou státu

- mám trošku odlišný názor než někteří zastupitelé, tímto neoddalujeme problém, pouze 
otvíráme ty vrátka jak se zkusit vymanit z té sankce

- pokud není vůle zastupitelstva – v prosinci tohoto roku zaplatíme sankci 7,8 milionů Kč

Mgr. Grambličková
- domnívám se, že tady došlo k nedorozumění, ale p. Zácha to teď vysvětlil, protože ta pokuta je 

dána, je dána tou smlouvou z ro. 2009, tady tím usnesením se nezavazujeme k žádné pokutě, 
protože už jsme stejně zavázáni

- je to pravda, že je to možná oddálení problému, že nevíme, co bude
- ale uvědomme si jednu věc – já do toho teď zapletu třeba Strojař – ten nad námi visí jako 

Damoklův meč, možná je to další budova, kterou získáme do majetku a zase nebudeme vědět, 
co s ním a zase možná na opravu nebudeme mít peníze, tak prostě ten problém tady je a 
skutečně je nejvyšší čas to řešit jak to tady navrhoval p. Machát

- nezavazujme se teď k pokutě, ta už tam je dána, z toho možná vzniklo to nedorozumění

RNDr. Krestýn, Ph.D.
- fakta jsou taková, že je tady budova, visí tady sankce v nějaké výši a plánovaná rekonstrukce 

této budovy by stála vlastně kosmickou částku
- je možné třeba pracovat i s možností, že by rekonstrukce už značně zchátralého a 

zdevastovaného objektu, přičemž to chátrání neustále pokračuje, že by se udělala třeba sanace, 
demolice s tím, že by se potom mohlo pracovat s variantou budování nového moderního 
objektu, který by třeba mohl splňovat tyto požadavky

- je vůbec tato možnost ve hře? Napadají mě myšlenky, jak zkusit vybruslit z této situace
- samozřejmě by to chtělo asi právní rozbor, jak ta smlouva je formulována, prostě jak je 

postavena a jestli by to bylo možné nebo ne
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p. Zácha
- nemám na to co říct, pracuji pouze s jednou jedinou variantou a to je to, že v prosinci tohoto 

roku končí pětiletá lhůta a musíme buď zaplatit tu sankci, nebo jednat samozřejmě jestli se to 
dá vrátit nebo nedá, co s tou budovou, jestli rekonstruovat

- to víme všichni v jaké jsme finanční kondici, kolik máme nemovitostí, v jakém jsou stavu –
třeba T.G.M.8 taky zoufale volá po rekonstrukci, je to v centru města a těch nemovitostí na 
území města se najde mnoho

Mgr. Puchalský – technická
- chtěl bych přečíst text čl. 4 té smlouvy, aby bylo jasno, co můžeme a nemůžeme a v jakém 

jsme v podstatě věcněji finančně v koutě: Obdarovaný, tedy město Přerov, se zavazuje, že 
nemovitost bude užívat po dobu 10-ti let ode dne platnosti darovací smlouvy, pouze bude ji 
užívat, tzn. nepředpokládá vůbec, že ji zboří, za účelem výkonu veřejné správy samostatné 
nebo přenesené působnosti statutárního města a že objekt nebude užívat ke komerčním či 
jiným výdělečným účelům a ani je k tomuto účelu nebude pronajímat, dále se obdarovaný 
zavazuje, že po dobu 10 let ode dne platnosti darovací smlouvy – objekt nebo jeho část 
nepřevede na třetí osobu, poruší-li všechny tyto závazky, které jsou obsaženy v odstavci 1, 
zaplatí pokutu 7 850 000,- Kč

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- tak, jak je smlouva nastavená, to nepřipadá v úvahu, s tím souhlasím, nicméně se státem se dá 

jednat
- ve své podstatě, stát, v případě, že bude zachován veřejně prospěšný charakter té budovy, 

může být ochotný na takovou změnu smlouvy přistoupit, čili když teď získáme odklad 5 let, 
můžeme vymyslet nějaký jiný způsob veřejně prospěšný způsob využití té budovy a toto 
realizovat a třeba to zkusit i tou formou demolice, pokud stát na to přistoupí, ale aspoň tímto 
usnesením získáme čas na to s tím státem jednat, protože v tom čase, který máme teď, 
nevyjednáme vůbec nic

MUDr. Chromec
- já mám dotaz na ten pozemek, protože to by bylo dobré, kdybychom věděli, jak to s tím 

pozemkem je, protože mluvíme pořád o stavbě, ale ta stavba bez toho pozemku nemá 
prakticky žádnou cenu, těch 7,8 milionů Kč je zřejmě odhadní cena v době, kdy nám to 
převáděli, dalo by se to určitě prodat, ale bez pozemku to neprodáme

p. Zácha
- ano těch 7,8 milionů Kč je pouze cena za tu danou nemovitost, pozemek pod tím je ve 

vlastnictví státu a jak dál s pozemkem, musíme dále jednat, to v žádném ustanovení není 

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- situace kolem pozemku je taková, že pozemek je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu, se 

kterým jsme se dohodli takto, že do doby než se dořeší situace s rekonstrukcí budovy, nebude 
pozemek řešen a až následně vyřešíme pozemek

- pokud jde o to, jestli budova samotná má hodnotu, tak samozřejmě v současné době hodnotu 
má, ona není součástí pozemku a to z toho důvodu, že je tam rozdílný vlastník pozemku a 
budovy, takže my jsme vlastníkem budovy, bez ohledu na to, že byl přijat nový Občanský 
zákoník a máme k tomu pozemku předkupní právo, stejně jako vlastník má předkupní právo 
k budově

p. Passinger – technická
- jen mě vrtá hlavou, proč jsme tak dlouho čekali
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p. Zácha
- za sebe řeknu a tak jak je uvedeno, my jsme ta jednání začali v r. 2012 a jistě víte, jak jsem 

dlouho, co by na úřadě jako náměstek, takže dá se říct, že skoro neprodleně po svém příchodu 
jsem začal jednat ve věci Čechova 43

Hlasování o doplňujícím návrhu Ing. Macháta: 20 pro, 1 proti, 10 se zdrželo, 3 nehlasovali

Hlasování o celém usnesení: 25 pro, 4 proti, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali

982/22/3/2014 Vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 5388/4 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije 
předkupní právo k pozemku p.č. 5388/4, zahrada, o výměře 3035 m2 v k.ú. Přerov.

Diskuse:
Mgr. Puchalský
- chtěl bych vědět, k jaké došlo administrativní chybě, že pozemek byl znovu vložen, to je pro 

mě zásadní

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- byla změna územního plánu, tak nás odbor rozvoje požádal o to, abychom jim sdělili, ke 

kterým pozemkům se již město Přerov vzdalo předkupního práva
- při přepisu z několika seznamů došlo k chybě, že tento pozemek z toho finálního seznamu 

vypadl, čili administrativní chyba při přepisu těchto pozemků a odbor rozvoje, kterýžto byl 
naší vinou zkrácen o tuto informaci, nechal na ně tento pozemek na základě územního plánu  
zapsat předkupní právo

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel

983/22/3/2014 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  –  prodej 22 volných bytových jednotek s pohledávkou i bez 
pohledávky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje výjimku z postupu dle vnitřního předpisu č. 
25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů“ pro úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -
doprodeje 22 volných bytových jednotek bez ohledu na pohledávku na bytě váznoucí, dle přílohy č. 1, 
a to takovou, že uvedené bytové jednotky budou prodávány formou výběrového řízení tzv. obálkovou 
metodou za vyvolávací cenu 60 % ceny v místě a čase obvyklé dle znaleckého posudku, určené dle 
aktuálně platných oceňovacích předpisů a pohledávky na těchto bytech váznoucí nebudou 
postupovány kupujícím bytových jednotek, na nichž váznou.

Diskuse: 
p. Jandová
- jak je možné, že několik let ty bytové jednotky byly volné v těch domech, protože jsou tady 

bytové jednotky, které jsou volné od r. 2009, 2010, 2011
- některé nebyly ani nabízeny v těch aukcích, některé ano a některé ne, třeba tady na Odpolední, 

když si vezmu příklad, tak je bytová jednotka volná od r. 2009, tak to bych ráda věděla, jak 
k tomu dochází, že tolik roků je ta bytová jednotka volná a jak vlastně to souvisí s pořadníkem 
na městské byty, jaký je tam stav, protože znám konkrétní případy samoživitelek matek se 
třemi dětmi, které čekají a nemůžou si samozřejmě pořídit svůj byt a čekají v pořadníku na 



24

městský byt, tak tomu nerozumím, jak je toto propojené, že jsou někde volné byty několik 
roků a přitom ten pořadník je pro řadu těch lidí nedostupný

p. Zácha
- víme, jako zastupitelé, je to v tom materiálu, kdy je schváleno usnesení zastupitelstva, že 

v domech, které byly určeny k prodeji, pokud dojde k uvolnění bytové jednotky, bytová 
jednotka nemá být následně obsazena nájemcem a má být prodána

- samozřejmě kdybychom tam dali třeba samoživitelku nebo někoho, tak by zas někdo mohl 
napadnout, že zvýhodňujeme určitého občana, protože bychom mu nabízeli odprodej té bytové 
jednotky za 30% ceny toho znaleckého posudku

- pokud nedojde teď k prodeji volných bytových jednotek, odbor majetku, odd. bytové správy 
obsadí zpátky ty byty jako nájemní byty a taktéž s p. Vojtáškem a s Ing. Pospíšilíkovou 
pracujeme na změně toho vnitřního předpisu, aby na území města Přerova, nebyly volné a 
neobsazené bytové jednotky

Ing. Pospíšilová
- jenom doplním, my jsme si asi nerozuměli – samozřejmě jde o to, že ten dům je určen 

k prodeji, my nechceme zvýhodňovat někoho, jde o to, že zatím ten byt mohl být pronajímán a 
to město mohlo realizovat nějaký příjem a ty samoživitelky nechtějí zvýhodnit, ony si ten byt 
ani nemohou koupit, ony na něho prostě nemají, ale chtěly by si pronajmout byt, my ty byty 
máme, ale prostě nepronajímáme je, nejde o žádné zvýhodnění

- překvapilo mě ještě to vyjádření odboru správy majetku, protože samo konstatuje, že navrhuje 
odprodat bytové jednotky třeba v domě na nám. Svobody č. 4,5 z důvodu jejich velice 
špatného technického stavu, kdy by před nájmem museli udělat nákladné opravy, ale to je naše 
vizitka, to jsou naše byty, my jsme je prostě pronajímali a kde ty peníze z toho nájmu jsou, my 
jsme je dovedli do takového stavu a naopak konstatujeme, že si chceme nechat byty, které 
s pomocí společenství vlastníků podařilo zrevitalizovat, tzn. tam, kde byla provedena výměna 
oken, zateplení fasády, takže vlastně přiznáváme, že teprve SVJ dokázalo ty opravy realizovat, 
ale to je přece smutné

p. Zácha
- co se týká toho vnitřního předpisu, ano to se týká těch volných bytových jednotek, my právě 

proto, aby ty SVJ měly naprosto volnou ruku, chceme realizovat ten doprodej, ať tam město 
není jako spoluvlastník v tom SVJ, protože mnohdy ty SVJ si chtějí vzít úvěr a chtějí po 
městě, aby ručilo na těch úvěrech, což samozřejmě nelze

- co se týká té vizitky, ano v některých bytech je to smutné, proto odbor majetku se snaží co 
nejrychleji prodat tyto volné bytové jednotky

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- ten důvod je relativně prostý, my ty byty obsazovat nemůžeme, protože zastupitelstvo svým 

usnesením nám to zakázalo
- zastupitelstvo mělo jasnou vůli – byty v domech, které se prodávají, které jsou volné, 

neprodávat, ten důvod byl přesně, jak říkal p. náměstek, protože by se možná vedly 
spekulace o tom, že když byl byt obsazen novým nájemcem, tak ten nájemce by měl právo 
na odkup za zvýhodněnou cenu jako kterýkoliv jiný nájemce, proto z toho důvodu byly 
zřejmě obavy, že by se někdo mohl dostat do bytu, který by potom mohl kupovat za 
zvýhodněnou cenu, místo toho, aby ty byty byly doprodávány jak jsou nyní doprodávány 
v rámci výběrového řízení a toto jsou byty, které se nepodařilo v průběhu těch let doprodat a 
rozjeli jsme loni nový doprodej těch bytů

- teď v současné době, kdy nám končí privatizace bytového fondu, kdy zůstává zhruba 5 bytů 
k privatizaci, je možná zbytečné do toho zasahovat, protože se to bude muset řešit celkově ty 
zbývající byty, vlastně ta směrnice skončí svou životnost tím, že ty neprodané domy 
vyřadíme z prodeje nebo navrhneme vyřadit z prodeje, samozřejmě bude na vůli 
zastupitelstva, jestli k tomu přistoupí a bude se to muset uchopit celkově znovu
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- navíc bych chtěl jenom upozornit na to, že není úplně možné, jestli si někdo představuje, že 
se obsadí, ony se musí nejdříve opravit a na to se musí najít peníze

Hlasování: 29 pro, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali

PŘESTÁVKA: 15.00 – 15.15 HODIN

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

984/22/4/2014 Rozpočtová opatření č. 18 a č. 19

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

Diskuse:
Ing. Machát
- tento materiál byl projednáván Finančním výborem a ten jej doporučil schválit

Hlasování: 34 pro

985/22/4/2014 Rozpočtová opatření č. 18 a č. 19 - dodatek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

86 827,9 * + 205,0 87 032,9

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6171 33X Činnost místní správy
(platy, pojistné aj.)

137 922,8 + 205,0 138 127,8

Diskuse:
Ing. Machát
- i tento materiál byl projednán FV a ten jej jednohlasně doporučil zastupitelstvu schválit

Hlasování: 34 pro
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986/22/4/2014 Rozpočtové opatření – akce nad 500 tis. Kč

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu:

a) dle přílohy č. 1 a tabulky č. 1 – přecházející akce nad 500 tis. Kč,
b) dle přílohy č. 2 a tabulky č. 2 – nové akce nad 500 tis. Kč – 2014.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- mám návrh, abychom o jednotlivých bodech hlasovali zvlášť
- přiznám se, že s bodem a) mám problém, protože jednou z akcí je akce IOP

Ing. Machát
- i tato předloha byla projednávána FV a doporučuje schválit tuto předlohu

občan – Ing. arch. Horký
- doporučuji zvážit na odboru rozvoje ocelové lavičky před pasáží, lépe dřevěné
- podobně sdružená cyklostezka, ten poměr šířek u laguny se mi nezdá příliš vhodný, ale teďka 

mě napadá otázka, je tam uvedena soutěž Na Marku a podobně je tam střešní krytina Gen. 
Štefánika 9, jedná se o nějaké úpravy rozpočtu, ale přesto tady tyto dvě položky, tam žádné 
úpravy rozpočtu neprodělávají , proto mě zajímá, proč se to v tomto usnesení projednává a 
dále k té soutěži Na Marku je uvedeno, že bude vyhlášena 10.2.2014, dneska v podkladech na 
zastupitelstvo žádné vyhlášení soutěže není, nevím, jestli rada dneska měla nějaké mimořádné 
zasedání, že by takovou soutěž vyhlásila, takže mě zajímá, kdy tato soutěž bude vyhlášena 
nebo jestli je tam chyba v tom materiálu

Mgr. Kulíšek
- soutěž bude vyhlášena tuto středu na jednání rady

primátor Ing. Lajtoch
- já jsem panu architektovi vůbec nerozuměl – je to rozpočtové opatření, jsou to přecházející 

akce z roku 2013 a volné zdroje, které jsou zapojeny do akcí roku 2014 s tím, že ty akce jsou 
tam uvedeny z 99% z důvodu, abychom mohli deklarovat, že na to máme finanční prostředky, 
neboť získáme účelovou dotaci právě na ty jednotlivé stavby

- mimo jiné je tam nová akce týkající se úpravy předmostí u Tyršova mostu, kde bude probíhat 
architektonická soutěž, takže aby rychle a plynule navazovala

- je to klasické rozpočtové opatření

p. Mlčák
- elektronizace městského úřadu – bylo v podstatě už schváleno, že město si půjčí 100 milionů 

Kč, v podstatě byla uzavřena výběrová soutěž s tím, že ten adept, uchazeč o tuto záležitost 
vyšel na částku 114 milionů Kč, zaokrouhluji to, takže mě spíše zajímá, jak bude 
dofinancována tato záležitost

primátor Ing. Lajtoch
- myslím si, že je to zatím předčasné, pane člene hodnotící komise, pokud rada schválí tuto 

veřejnou soutěž, tak samozřejmě bude předložena smlouva o dílo, kde bude harmonogram a 
protože se akce stále posouvá, tak těžko můžu teď reagovat, pokud se nedostaneme do limitu, 
který máme s bankovním ústavem, od kterého budeme půjčovat finanční prostředky, budeme 
třeba muset tu zbylou část, kterou nevyčerpáme v daném limitu, žádat o posunutí termínu a 
nebo prostě řešit to financování následně třeba dalším úvěrem, který je krátkodobý, který by se 
nám měl vrátit hned po realizaci této stavby
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- takže vám na to současně nedokážu reagovat, až bude připraven návrh smlouvy, kde bude 
harmonogram jednotlivých těch činností a fakturací v návaznosti na to naše finanční rozvaha 
ve vztahu ke schválenému úvěru

Ing. Čermák
- já jsem se z kraje, co se týče úpravy prostoru před pasáží, stavěl negativně z důvodu 

výrazného úbytku parkovacích míst, nicméně v okamžiku, kdy jsem objevil historickou 
fotografii, kde ten parčík byl, takže v podstatě dojde k znovuobnovení stávajícího stavu, nemá 
s tím už sebemenší problém, nicméně člověk, který v dané lokalitě bydlí, bych se chtěl zeptat 
patrně rozvoje teda, který toto bude realizovat, jestli někdo řešil náhradu těch parkovacích 
míst, protože ta situace je tam opravdu tristní

Ing. Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
- to, že v tom prostou jsou parkovací místa, tak to samozřejmě přináší sebou ty problémy, které 

tam nastávají, tzn. těch parkovacích míst je tam celá řada, tzn. chodci, kteří vlastně prochází 
pasáží, pendlují mezi těmi parkovacími auty, ta auta vyjíždějí na komunikaci I. třídy, takže ten 
stav je takový kritický

- školy mají parkovací místa v rámci svého pozemku, takže tím problém není a to území ty 
parkovací místa jaksi neumí vyřešit

- my jsme neřešili ten úbytek parkovacích míst, to nějakým způsobem nejde, takže se to území 
zrevitalizuje na to, aby to bylo příjemné dejme tomu pro chodce nikoliv pro ty parkující 
vozidla, takže v tom projektu maximálně bude nějaké místo na obsluhu toho území, ale 
parkovací místa tam vůbec nebudou

Hlasování o návrhu Ing. Pospíšilové: 15 pro, 13 se zdrželo, 6 nehlasovalo – NEPROŠLO

Hlasování o předloženém návrhu: 26 pro, 5 proti, 3 se zdrželi

987/22/4/2014 Rozpočtové opatření – převody finančních prostředků

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

Diskuse:
Ing. Machát
- tento materiál byl rovněž projednáván FV a tady se FV neusnesl

občan Ing. arch. Horký
- začnu úpravami Horního náměstí, kde je za 308 tis.Kč projekt, chci se zeptat, jestli bude 

představena studie nebo projekt podle kterého se bude Horní náměstí upravovat, protože 
veřejná prezentace, která proběhla vloni a vyhodnocovala vlastně 20 dotazníků obyvatel 
Horního náměstí mi nepřijde k takto důležitému prostoru adekvátní

- další dotaz směřuje na 181,5 tis.Kč na železniční zastávky a cyklopodjezd – jakožto člen 
pracovní skupiny, která se má věnovat tady tomuto bych uvítal, kdyby mohl odbor rozvoje 
svolat pracovní skupinu na podnět předsedkyně, která to už několikrát žádala a bylo to 
odmítnuto

- dále bych požádal město, aby vyhotovilo souhrn úhrad za zpracování dotačních žádostí za 
loňský rok, a zajímá mě kolik lidí na magistrátu má tady to v popisu práce věnovat se 
zapisování dotací a žádostí o dotace

- na závěr mě zajímá celková cena za lávku pro pěší u cizinecké policie, kde jsem z toho 
materiálu nepochopil jestli ta cena za výstavbu lávky je 323 tis. nebo je vyšší, protože 156 tis. 
Kč za projektovou dokumentaci pokud by ta cena byla pokud by ta cena byla 300 tis. Kč je 
téměř 50% hodnoty té stavby, což je poměrně hodně, takže by mě zajímalo kolik by ta lávka, 
alespoň podle projektu, měla stát
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Ing. Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
- úprava Horního náměstí – protože zbyly finanční prostředky z operačního programu, byla 

v podstatě vypsána ještě taková výzva, tak vlastně město se ucházelo 3 projekty na revitalizaci 
veřejných prostranství – byla to ta úprava prostoru před pasáží, pak to byla úprava Horního 
náměstí a pak byla úprava kašny u bývalé restaurace Haná

- je fakt, že v současné době existuje příslib dotace na tyto 3 projekty, není tedy ještě uzavřena 
smlouva

- co se týká Horního náměstí, byla zmíněná ta anketa, která tam proběhla, společnost Printes na 
základě výběrového řízení toto v podstatě realizuje tak začala dělat tuto záležitost, studii 7 
variant, těch 7 variant bylo předloženo orgánům památkové péče, z toho byla předvybrána 
varianta I, je to varianta, která je na tom území citlivá, aby v tom území nebyly nějaké zásahy, 
které by se příčily orgány památkové péče, na to je vydáno i závazné stanovisko

- trošku je problém v tom, že tam je konečný termín 30.6.2015, je problém využít tu dotaci, aby 
nedošlo k tomu, že v tom území v podstatě budou nějaké archeologické nálezy, které by 
potom znemožnily tu investici do toho termínu provést

- my v současné chvíli budeme ještě jednat na Olomouckém kraji, co by to znamenalo, pokud 
bychom tento projekt z toho balíku nějakým způsobem odstranili, nicméně je snaha v té 
dokumentaci nějakým způsobem pokračovat dál třeba na příští plánovací období, pokud by ty 
finanční prostředky byly, aby se to území nějakým způsobem zrevitalizovalo

- zásahy by byly takové, že by došlo k předláždění plochy a úprava mobiliáře, doplnění košů
- co se týká železniční zastávky Dluhonice-Předmostí včetně cyklopodjezdu, tak to je záležitost, 

která na zastupitelstvu ve své době byla, pokud si vzpomínáme, tak v usnesení zastupitelstva 
ty zastávky nějakým způsobem vyjmuly a zůstalo cyklistické propojení

- my ten název bereme takto, protože ho vedeme v registru akcí, nicméně se už jedná pouze o 
studie vedení cyklopodjezdu, tuto záležitost máme řešenou ve 4 variantách, máme je od 
minulého týdne, je tam nějaké možné řešení, nicméně máme trochu problém se SŽDC, protože 
jsou schopni nám dát vyjádření k tomu až někdy v březnu nebo dubnu, jsou tam varianty, které 
ty zastávky tam už nepotřebují, a dali jsme tam variantu, že kdyby to platil stát ty zastávky, 
aby ta možnost tam byla

- pokud paní předsedkyně žádala o nějaké jednání, klidně může být, ale myslím, jestli p. 
Netopilová nechtěla, aby nebyla v komisi předsedkyní, určitě je možné to jednání udělat, 
podívat se na varianty, ať už to svolá v podstatě kdokoliv

- je to věc čerstvá, takže proto

Mgr. Kulíšek
- p. Horkému bych chtěl říct, že p. Netopilová nežádala opakovaně o svolání komise, protože 

rezignovala na post předsedkyně a poslední dobou nevím, že by žádala o svolání této pracovní 
skupiny

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- z podkladů, které mám momentálně u sebe, to tak skutečně vypadá, nicméně to prověřím, 

jestli tam není písařská chyba, ale neměla by být, protože tam bylo výběrové řízení na 
projektovou dokumentaci, kterou řešili 3 projektanti a je to cena, která vzešla z toho 
výběrového řízení

Ing. Machát
- jako zastupitel, mám rovněž problém s bodem, který do rozpočtu v podstatě zahrnuje 1 811 

tis.Kč, které jsou vázány na zpracování nějakých projektů a studií
- obávám se, že město Přerov, tím, že se mu nepodařilo získat žádnou dotaci na výstavbu a 

opravu mostu v rámci Přerova, tak v tuto chvíli, co se týká finančních prostředků, tak je 
vázáno splácet minulé akce a obávám se, že když se dívám na ty záměry, které jsou 
zpracovávány za zhruba necelé 2 miliony Kč, že na to město nebude mít finance

- sám osobně budu hlasovat proti a mám problém rovněž s materiálem, který se týká Horního 
náměstí
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- považuji to za poměrně nešťastné, když takovouto lokalitu v podstatě hyzdí další parkovací 
místa a do historicky zajímavé části města Přerova se snažíme vmanipulovat osobní 
automobily, které by tam měly parkovat, a považuji to za nevhodné

primátor Ing. Lajtoch
- v prvé fázi bych chtěl p. předsedovi FV říct, že jsou to převody finančních prostředků z r. 

2013 do r. 2014 dle schváleného rozpočtu pro r. 2013 a tyto práce nebyly dokončeny 
v kalendářním roce, proto odbory žádají o začlenění do r. 2014

- odbor ekonomiky prověřil, že pokud je to objednávkou nebo smlouvou potvrzeno, tak tyto 
finanční prostředky převádí do rozpočtu 2014

- nedokážu si představit, jestli je tam smluvní vztah a my to teď neschválíme, jak budeme 
potom řešit penalizaci

- Horní náměstí vychází z programu revitalizace přerovského zámku, v r. 2010 komise řekla, že 
by se měla dokončit revitalizace předláždění, mobiliář, nasvětlení, ve studii se o parkování 
nehovořilo, bohužel jak teď vyvstala diskuse o parkování, tak jsme byli spíš atakováni občany 
či podnikateli v této zóně, že jim bráníme, aby tam stáli, protože řada lidí, kteří bydlí na 
Horním náměstí, parkují před domem a parkovali v prostorách, kde nebylo označené 
parkování

- jestli na toto tady narážíte, ale to by měli říct kompetentní lidé, kteří to projednávali
- vrátím se k meritu věci – je to převod finančních prostředků z r. 2013 do r. 2014 z provozního 

rozpočtu, který řeší jednotlivé odbory a tyto práce nebyly ukončeny v kalendářním roce

Mgr. Netopilová    
- navázala bych na p. Kulíška, který mě před chviličkou jmenoval, ráda bych ho opravila, věc se 

má tak, že jde o pracovní skupinu k železničním zastávkám a cyklopodjezdu, tak Rada města 
mi nedovolila rezignovat a já, protože bych ráda byla vstřícná, tak jsem setrvala ve funkci 
předsedkyně a neměla jsem ani jinou možnost v naší demokratické společnosti a proto, 
abychom se vůbec jednak po čase zase viděli a poznali se členy pracovní skupiny, tak jsem 
opravdu navrhovala, psala jsem na odbor rozvoje p. Zlámalovi, navrhovala jsem schůzku 
pracovní skupiny, bylo to už v minulém kalendářním roce a to jaksi mi bylo odmítnuto s tím, 
že to není nezbytné 

- jinak, aby informace byla úplná, chystám se předat předsednictví někomu jinému

Ing. Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
- možná, že nebo určitě, jak říkala Mgr. Netopilová, že komunikovala s p. Zlámalem, tak to 

určitě pravda je
- myslím, že p. Zlámal, protože to asi nebylo ještě vyhotovené, tak nebylo k čemu jednat
- neměl jsem žádný podnět, že by ta skupina měla jaksi být, ale opakuji, od minulého týdne tyto 

varianty zde máme a nebráníme se ničemu, může to být svoláno
- já si to zaznamenám a domluvíme se, jestli to svoláme jménem p. Netopilové nebo sami

Mgr. Puchalský
- jak je daleko náš soudní spor se společností Opera Bohemia
- pak bych chtěl být informován písemně o tom, kolik nás stojí externí právní služby a služby 

související s přípravou a administrací výběrových řízení za léta 2010 – 2013

p. Zácha
- samozřejmě já bych zastupitele informoval o té kauze Opera Bohemia v různém, ale když to p. 

zastupitel otevřel, tak odpovím – my jsme 15.1.2014 dostali vyrozumění insolvenčního 
správce, stručně řečeno ve 3 bodech, kdy rozporuje všechny věci, které jsme napadli, tzn. 
rozporuje pokutu, která nám právem náleží, protože nebyly započaty práce, rozporujeme cca 3 
miliony Kč za cenu těch zdemolovaných nemovitostí, takže p. insolvenční správce má také 
taktéž jiný názor, paní magistra chystá žalobu, která bude v nejbližších dnech podána

- už byla podána – teď mi ukazuje p. Vojtášek
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Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy
- písemně odpověď připravíme – spíš jen poznámku, že tuto informaci má již od nás k dispozici 

Ing. Kohout, který si ji vyžádal v jiné věci, takže kdyby tuto informaci mohl předat interně, ale 
připravíme a zašleme

Mgr. Netopilová
- jen kratičce k p. Kulíškovi, ráda bych vás p. Kulíšku poprosila, abyste zkusil být aspoň trošku 

objektivní a pozitivní a nezpochybňovat cokoliv, co řekne opozice
- ráda bych se zeptala na situaci ve Škodově ulici – dobře nechám to do Různého

p. Mlčák
- beru to, že chceme mít město krásné, vyšperkované, nádherné
- už dlouhodobě jsem proti tomu, aby se Horňák spravoval v té míře, jaké je navrhován nebo je 

zamyšlena jeho úprav, jenom ta projektová dokumentace přes 300 tis.Kč, ale zeptám se dále –
máme plus mínus 13 milionů Kč opravdu na vlastní realizaci a to nechci předjímat to, že když 
se, s prominutím, do toho kopne, víme, co asi může být, co může nastat, jak přijdou památkáři, 
archeologové atd., atd. a finance budou narůstat

- takže jenom z tohoto důvodu už dlouhodobě tvrdím – ano, je třeba tady srovnat některé ty 
propadliny, podsypat kostky, srovnat to, vyrovnat to a náměstí je pořád funkční

Hlasování: 24 pro, 4 proti, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali

988/22/4/2014 Rozpočtové opatření č. 2

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

Diskuse:
Ing. Machát

- tento materiál byl projednán FV a ten jej doporučil schválit

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval

989/22/4/2014 Prominutí dluhu manželům MUDr. P. a Mgr. E.Z.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí dluhu manželům MUDr. P.  a  Mgr. 
E.Z., ve výši 43.368,26 Kč z bezdůvodného obohacení spočívajícího v užívání nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 185/10 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
129 m2 a částí pozemků p.č. 185/9 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 207 m2 a p.č. 192/2 
(zahrada) o výměře 185 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, manžely MUDr. P. a  Mgr. E.Z. bez 
právního důvodu v době od 24.5.1991 do 2.10.2013.

Diskuse:
Ing. Machát
- materiál byl projednán na FV a 100% jsme se usnesli ho doporučit ke schválení

p. Tomaníková
- mám jen takovou připomínku, jestli to není chyba, že město neví, že někdo užívá jeho majetek 

a takovou dlouhou dobu, i když je tam majetek státu?

primátor Ing. Lajtoch
- vše je to v důvodové zprávě, je to záležitost spíše majetková
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- pamatuji si to již coby zástupce starosty, záležitost se neskutečně táhla, Z.  komunikovali, ale 
bohužel jsme nebyli schopni jim ty pozemky převést, pozemky okolo jejich rodinného domu 
nebyly dořešeny vlastnicky, takže žádali město a bohužel to trvala dlouho.

p. Zácha
- samozřejmě město Přerov vědělo, kdo ty pozemky užívá a jak, tenkrát spadaly do vlastnictví 

Pozemkového fondu
- dlouhodobě jsme tlačili na to, aby to bylo převedeno přímo ve prospěch manželů Z., byly nám 

dány důvody, proč to nejde, že to musí být nejprve převedeno na město a ten převod se takto 
dlouho táhl, není to o tom, že bychom nevěděli, že Z. jsou na tom pozemku nějak neoprávněně 
a udělali jsme maximum pro to, aby pozemek byl co nejrychleji – tady to zní úsměvně od r. 
1999 – do vlastnictví manželů Z.

Hlasování: 34 pro

990/22/4/2014 Žádost o poskytnutí dotace. - Pavel Novák

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Pavel Novák, Kabelíkova 2675/12 Přerov I-
Město, PSČ 750 02, IČO: 64596737, DIČ: CZ6410030231, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s realizací pěvecké soutěže pro děti "Budeme si zpívat s Pavlem Novákem, aneb 
Kdo si zpívá nezlobí",

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

499,0 - 30,0 469,0

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 30,0 30,0

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení schválit poskytnutí dotace ve výši 30 
000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Pavel Novák, Kabelíkova 2675/12 Přerov I-Město, PSČ 750 02, IČO: 64596737, DIČ: 
CZ6410030231, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací pěvecké soutěže pro děti "Budeme 
si zpívat s Pavlem Novákem, aneb Kdo si zpívá, nezlobí",

Diskuse:
Ing. Pospíšilová
- chtěla bych se v tomto materiálu i v těch dalších dvou, které budou následovat ztotožnit se 

stanoviskem odboru ekonomiky, které říká, že patří do grantů
- chtěla bych se zeptat, jestli bylo doporučeno těmto 3 žadatelům, že se mají grantového 

programu zúčastnit, jestli víme – jestli se tam přihlásili
- k tomuto materiálu bych jen řekla takovou perličku – samozřejmě náklady na soutěž – jednou 

z položek je pronájem kina Hvězda, což je asi 6 000,- Kč – jenom, abyste věděli – my z kina 
Hvězda dostáváme měsíčně 1 000,- Kč, takže si zaplatíme sami sobě na půl roku dopředu

Ing. Machát
- tento materiál byl projednáván FV a ten se neusnesl
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p. Laga
- je to velice pěkné, protože když to vidím, je to prevence kriminality, nevím, kolik lidí bude 

zpívat na Husové, na Škodovce, na Čechové ulici a jak se to projeví, aby ta kriminalita trošku 
klesla a bylo to tam takové kulturnější

Ing. Novotná – vedoucí Kanceláře primátor
- ke všem 3 materiálům dohromady – vezmu to od začátku
- žádost P.Nováka už byla předložená koncem loňského roku s tím, že původně se tato soutěž 

měla uskutečnit již v měsíci lednu a z toho důvodu to bylo řešeno tímto způsobem, rada to 
projednala a výsledek je uveden ve vyjádření

- co se týče žádosti Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, tak to je vlastně takový 
titul, kde my nemáme odpovídající grantovou položku, protože to není ani kultura, ani sport, 
ani volnočasová aktivita, ani zdravotnictví a ani sociální záležitost, takže z toho důvodu bylo 
přistoupeno tady k tomu

- co se týče žádosti o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním 
publikace „Otec A.V. Čikl – oběť heydrichiády“ – tak tady se p. Radslavský obrátil opakovaně 
na p. primátora s tím, jestli by bylo možné řešit to mimořádně z toho důvodu, že oni si 
nesmírně pravoslavná církev váží toho, že město Přerov spolupracovalo a díky postoji města 
Přerova se podařilo opravit bývalá synagoga dnešní pravoslavný kostel – z toho důvodu by 
nechtěli opomenout město Přerov v té knize s tím, že vlastně žádají v podstatě i symbolickou 
podporu, protože by byli rádi, aby tam ten znak města Přerova s poděkováním mohl být a ta 
kniha se už připravuje k tisku

Hlasování: 17 pro, 6 proti, 8 se zdrželo, 3 nehlasovali - NEPROŠLO

991/22/4/2014 Žádost o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s 
vydáním publikace s pracovním názvem „Otec A. V. Čikl – oběť 
heydrichiády“

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a Mgr. Liborem Raclavským,  na částečnou úhradu nákladů 
spojených s vydáním publikace s pracovním názvem „Otec A. V. Čikl – oběť heydrichiády“,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

469,0 * - 10,0 459,0

3316 110 Vydavatelská činnost 0,0 + 10,0 10,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Diskuse:
Mgr. Grambličková
- p. Radslavský tady zmiňuje a děkuje za vstřícnost města při opravách chrámu
- v podstatě ale celý ten chrám je zamřížovaný, nepřístupný, prakticky se k němu téměř nikdo 

nedostane
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- svého času jsem jednala s p. Radslavským o možnosti otevřít průchod kolem chrámu, což by 
bylo příjemné, romantické zákoutí směrem do Kainarovy ulice

- mrzelo mě, že p. Radslavský byl naprosto nepřístupný této myšlence a myslím si, že městu by to 
hodně pomohlo, kdyby se s ním znovu jednalo, aby ta vstřícnost byla i z druhé strany, 
samozřejmě jsme tenkrát hovořili o omezeném přístupu jenom v denních hodinách, tak aby tam 
nedocházelo k devastaci

- celá ta renovace chrámu za velký peníz ztrácí na svém významu tím, že ho máme neustále 
uzavřený, a i když to třeba úplně nesouvisí s tímto materiálem, pro moje rozhodování to má 
určitou váhu

Ing. Machát
- opět tento materiál byl projednáván FV a ten se neusnesl a přiklonili jsme se k názoru odboru 

ekonomiky

Mgr. Netopilová
- navážu na p. Grambličkovou, pamatuji se, že ještě tento kostel spravoval p. Kratochvíla, který 

posléze odešel, myslím někam na Jesenicko, tak ta synagoga byla skutečně otevřená a vím, že 
jsme se tam také se studenty podíleli i výtvarnými věcmi, byly tam výstavy, koncerty atd. a to, 
jak to tady bylo odprezentováno, mě vadí trošku ta formulace, že když bude příspěvek, bude mít 
město někde znak

primátor Ing. Lajtoch
- já bych nerad, aby na základě dvou vystoupení byla nějakým způsobem shozena ta žádost
- před závěrem roku jsme seděli s p. Radslavským, o knize velmi dlouze hovořil a žádal o 

možnost menší částky, možná i symbolické, aby tam město Přerov se spolupodílelo na tomto 
projektu

- shodou okolností jsme se bavili o otevření či neotevření pravoslavného chrámu – uzávěrka 
chrámu je z důvodu toho, aby tam nebyla devastace, protože už tam řešili asi 2x loupež, když 
tam byly výstavy, takže je to kvůli bezpečnosti, ale určitě chrám funguje a bohoslužby tam 
probíhají

- nevím, v jaké časovém harmonogramu je kostel otevřen, požádáme, aby nám p. Radslavský dal 
informaci.

Hlasování: 24 pro, 4 proti, 6 se zdrželo

992/22/4/2014 Žádost o poskytnutí dotace - Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a 
Slezska 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, IČ: 
22831738, se sídlem Střelniční 8, 702 00 Ostrava, na částečnou úhradu nákladů spojených s 
poradenskou činností pro spotřebitele ve městě Přerově v roce 2014,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

459,0 * - 15,0 444,0

2141 110 Vnitřní obchod 0,0 + 15,0 15,0
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* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení schválit poskytnutí dotace ve výši 
15.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a 
Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, IČ: 22831738, se sídlem Střelniční 8, 702 00 
Ostrava, na částečnou úhradu nákladů spojených s poradenskou činností pro spotřebitele ve městě 
Přerově v roce 2014.

Diskuse:
Ing. Machát
- materiál byl projednán FV a my jsme se nad tímto materiálem neusnesli

p. Mlčák
- určitě je to záslužná činnost pro občany a okolí našeho města Přerova, ale je to tady již po 

několikáté a pokud si pamatuji, tak vždycky jsou takové dotazy jak to slouží těm občanům 
nebo těm zájemcům, kteří hledají nějakou tu poradenskou činnost a pokud si otevřete žádost, 
tak v podstatě tak zase nic – nevím, jestli v té věci někdo jedná s touto institucí, jak vůbec tato 
poradna běží nebo neběží, je to takové pro mě na vodě, neříkám, že by neměla být, ale 
v podstatě se neví, jak to funguje 

Hlasování: 14 pro, 3 proti, 16 se zdrželo, 1 nehlasoval - NEPROŠLO

993/22/4/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a paní J.S., jako dlužníkem, o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za paní 
J.S. na nájemném z bytu, zálohách na plnění spojených s užíváním bytu a dopočítaného poplatku z 
prodlení k datu 10.02.2014 v celkové částce 24 594,00 Kč, a to v měsíčních splátkách se lhůtou 
splatnosti 33 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co 
do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, 
pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

Diskuse: 
p. Machát
- tento materiál byl jednohlasně FV doporučen ke schválení zastupitelstvu

Ing. Pospíšilová
- bude to k těm materiálům všem, které se týkají žádostí o sepsání splátkového kalendáře
- na FV zazněl takový návrh, že by mělo být nabídnuto těmto žadatelům, že pokud dodrží ten 

splátkový kalendář, že v podstatě jim bude prominut ze 4/5 úrok z prodlení tak, jak jsme to 
dělali u těch dalších dlužníků, ale musí ten splátkový kalendář dodržet bez výjimky

Hlasování: 32 pro, 1se zdržel, 1 nehlasoval
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994/22/4/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a S.P., jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za S.P. na 
nájemném z bytu, který je součástí pozemku p.č. 1153 v k.ú. Přerov, zálohách na plnění spojených s 
užíváním bytu a dopočítaného poplatku z prodlení k datu 09. 12. 2013 v celkové částce 10 987,00 Kč, 
a to v měsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 22 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou 
uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi 
věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v 
plné výši.

Hlasování: 31 pro, 3 se zdrželi

995/22/4/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a   J.P. jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za J.P. na 
nájemném a zálohách na služby spojené s užíváním bytu a na poplatku z prodlení k datu 10.02.2014  v 
částce 32 338,00 Kč, z toho pohledávka na nájemném a zálohách na služby spojené s užíváním bytu 
činí 27 245,00 Kč a na poplatku z prodlení činí 5 093,00 Kč, a to v měsíčních splátkách se lhůtou 
splatnosti 33 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co 
do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, 
pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

Hlasování: 32 pro, 2 se zdrželi

996/22/4/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a R.V., jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za R.V. na 
poplatku z prodlení k datu 10. 02. 2014 v celkové částce 7 084,00 Kč, a to v měsíčních splátkách se 
lhůtou splatnosti 36 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání 
pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě 
výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

5.1/22/5/2014 Příspěvek společnosti Regionální letiště Přerov a.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje 
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a) uzavření Smlouvy o poskytnutí provozního příspěvku společnosti Regionální letiště Přerov a.s. na 
období od 1.5.2013 až 30.9.2013 ve výši 555.000,- Kč mezi statutárním městem Přerovem, jako 
poskytovatelem a společností Regionální letiště Přerov a.s., IČ: 28572971, se sídlem Trávník 1117/30, 
750 02  Přerov, jako příjemcem, a to ve znění dle přílohy č. 4 důvodové zprávy.

b) následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

29 731,5 + 555,0 30 286,5

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2251 410 Letiště (Regionální letiště Přerov a. s.) 2 000,0 + 555,0 2 555,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 20 900,0 + 555,0 21 455,0

2. neschvaluje poskytnutí provozního příspěvku společnosti Regionální letiště Přerov a.s., IČ: 
28572971, se sídlem Trávník 1117/30, 750 02  Přerov, po datu 1.10.2013, když činnost 
společnosti Regionální letiště Přerov a.s. po tomto datu nelze považovat za výkon závazku 
veřejné služby v rozsahu Memoranda o spolupráci při rozvoji a provozu letiště Přerov mezi 
statutárním městem Přerovem a spol. Regionální letiště Přerov a.s. ze dne 2.11.2009 a 
poskytnutý příspěvek by znamenal nedovolenou veřejnou podporu v rozporu s právními 
předpisy EU.

Bod programu „Rozvojové záležitosti“ byl na základě hlasování vypuštěn z projednávání 22. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova.

6. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

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

997/22/6/2014 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora 2014 – 2016“ - uzavření smlouvy 
o společném postupu při zadání veřejné zakázky na poskytování služeb 
elektronických komunikací 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu 
veřejných zadavatelů při zadání veřejné zakázky podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
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zákoník, a to za účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky na poskytování služeb 
elektronických komunikací, jejímž cílem má být výběr nejvhodnějšího dodavatele, včetně uzavření 
příslušné smlouvy, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy („Smlouva o vzniku společnosti“)

Mgr. Puchalský
- krátká formálně právní poznámka – citujete tady zákon o veřejných zakázkách příslušného 

ustanovení nového Občanského zákoníku a podle kterého ustanovení Zákona o obcích to 
projednává zastupitelstvo? To tady není, jsem desorientován, podle kterého ustanovení?

Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy
- v souladu s § 85 písmeno d) patří tzv. smlouva o sdružení nebo jiné sdružovací smlouvy do 

vyhrazené kompetence zastupitelstva
- omlouvám se, neuvědomil jsem si, že by ta informace tam měla být, předpokládal jsem, že když 

to tady zastupitelstvu předkládáme, tak jsem to bral automaticky – beru tu chybu samozřejmě na 
sebe

Hlasování: 34 pro

PŘESTÁVKA: 16.10 – 16.25 hodin

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

998/22/7/2014 Hodnocení práce ředitelky Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19 v 
roce 2013 - informace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí výsledky hodnocení práce ředitelky 
Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19 zřízené statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy.

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 3 nehlasoval

999/22/7/2014 Český svaz ledního hokeje - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz ledního hokeje, IČ: 00536440, se 
sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 621/8a, na organizaci Mistrovství světa IIHF žen v 
ledním hokeji, Divize I, Skupina A, které se bude konat v Přerově v termínu 06. - 12. 04. 2014

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 444,0 * - 150,0 294,0
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(zastupitelstvo)

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 + 150,0 150,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Diskuse:
Ing. Šlechta
- město dotuje provoz zimního stadionu nemalými finančními prostředky a provozuje zimní 

stadion Teplo Přerov – zajímá mne, za jakých podmínek je zimní stadion pronajat Českému 
svazu ledního hokeje nebo tomu organizátorovi turnaje, abych si mohl porovnat tuto částku ve 
vztahu k té dotaci

primátor Ing. Lajtoch
- toto mistrovství světa probíhá po sezoně ledního hokeje
- Český svaz ledního hokeje si vybral město Přerov jako velmi příznivé město pro hokej, raritou 

je, že největší účast na Mistrovství světa žen proběhlo právě v Přerově za posledních 10 možná 
20 let

- HC Zubr Přerov spolupracuje a co se týká obchodních podmínek, ty nejsou s hokejovým 
klubem, ale s akciovou společností Teplo Přerov

Mgr. Kulíšek
- podmínky z hlavy neznám, p. Klvač tady není, smlouva není podepsaná, ale budou to standardní 

podmínky, i hokejový svaz má nějaký limit, který vyplácí za pronájem plochy, stabilně všude ať 
je to Zlín, Přerov nebo kdekoliv jinde a jakákoliv akce takže přesně podle toho bude ta smlouva 
s hokejovým svazem uzavřena

Ing. Pospíšilová
- chtěla bych říct, že předchozí Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18-ti let, které se tady 

konalo se setkalo s velkým úspěchem, řekla bych, že bylo kvitováno z hlediska přerovských 
občanů velice kladně, ale musím zase podpořit odbor ekonomiky, který říká, že jsme na něco 
zvyklí a to na to, že když o něco žádám, tak prostě musím vědět, na co a musím to tam zdůraznit

- pokud p. primátor věděl, že se tohle stane a bude se žádat, měl by asi na to upozornit, prostě, že 
chceme znát rozpočet, k čemu to bude, jaké jsou tam rozpočtové náklady, abychom to mohli 
podpořit, to mě tam samozřejmě chybí

- myslela jsem si, že tady bude nějaký zástupce z řad pořadatelů, že by nám k tomu třeba něco 
bližšího řekl, nevím třeba, proč pořadatelem není HC Zubr Přerov, když se mu to podařilo 
zajistit velmi dobře

primátor Ing. Lajtoch
- Český svaz ledního hokeje si vybral město Přerov jako příznivé město pro lední hokej, jeho 

pěkný zimní stadion, kde se může pořádat mistrovství s nižšími rozpočtovými náklady
- cena hodiny využívání ledové plochy – tuším, že mají ustanoveno 1 700,-Kč, prostě oni mají 

určité mantinely, se kterými vstoupí do jednání s městem Přerovem, respektive potažmo 
s Teplem Přerov a pokud na ty podmínky přistoupíme, tak se to zde realizuje

- protože jsme chtěli prezentovat naše město, prezentovat zimní stadion a Českému svazu ledního 
hokeje se Přerov líbí i zimní stadion, takže opětovně chtějí pořádat mistrovství světa žen vyšší 
věkové kategorie

- pokud narážíte na to, že nepožádali dřív, tak jejich výbor zasedal asi 3x v Praze, tentokrát byli 
v Přerově, zúčastnil jsem se toho, bylo to po jednání rady, před 10 dny, s p. Novotnou a já jsem 
byl překvapen, že by chtěli spoluúčast města Přerova, tak jak chtěli žádat p. hejtmana o 
spoluúčast, takže ta žádost byla od nich podána, ve středu zasedala rada, žádost přišla po jednání 
rady, nicméně jsme zde tuto žádost dali, protože ta akce bude probíhat na počátku měsíce dubna 
a prakticky by zas nebylo taktické projednávat tento požadavek po skončení této akce
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- ale máte pravdu, mohl jsem požádat Ing. Svobodu – mohl být přítomen na zastupitelstvu, který 
mohl tady osvětlit realizaci tohoto „svátku“ ve městě Přerově, neboť p. Svoboda je přímý člen 
organizačního štábu nebo výboru

Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
- nechali jsme si dodatečně doložit rozpočet akce, takže ta předpokládaná celková částka akce se 

pohybuje na 4 milionech Kč, pokud chcete slyšet ty částky – ubytování, stravování, doprava, 
média, lékařská péče, rozhodčí, marketing, bezpečnost apod. s tím, že dotace města bude 
použita na ubytování a stravu

Bc. Zatloukal
- tak jako byl ten poslední turnaj volně přístupný, tak i tento turnaj bude volně přístupný, nebude 

se tam vybírat vstupné, tzn. oni nebudou mít zisk ze vstupného, my se zase můžeme těšit, že ta 
utkání se lvíčkem na prsou budou stát za to, já rozhodně doporučuji schválit tento materiál

Ing. Šlechta
- já bych se chtěl zeptat prostřednictvím p. primátora paní Mgr. Pospíšilové ohledně toho 

rozpočtu organizátorů, nepostřehl jsem tam žádnou položku týkající se pronájmu ledové plochy, 
zařízení, vybavení

Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
- nemají tam přímo konkretizovanou položku pronájem ledové plochy, ale mají tam aréna, tak 

předpokládám, že je to v tom, nicméně dotaci města na tuto položku nežádají

Mgr. Puchalský
- materiál samozřejmě obsahuje takové nedostatky, které mnohomluvností a vynášením úspěchů 

minulé akce nelze zastřít
- odbor ekonomiky se sám pozastavuje nad tím, že v materiálu chybí podstatné informace, 

minimálně o finančních prostředcích
- to, co nám řekla p. Pospíšilová je opět jakýsi rámec, mě by zajímalo, kolik je náklad pro Přerov, 

to jsou věci, které mají být přítomny v důvodové zprávě a samozřejmě nejsou, není třeba se 
pozastavovat a říkat, to zas bylo

- opravdu ten materiál, který je předložen, ten skutečně je

Mgr. Netopilová
- já tedy navrhuji, aby ta akce byla důstojná, máme tady organizaci OK4 Inovace, myslím si, že ta 

akce skýtá velký inovační potenciál a že by to mohlo být financováno tady odtud

primátor Ing. Lajtoch
- a dáváte návrh na usnesení, paní zastupitelko?

Mgr. Netopilová
- ne

Ing. Symerský
- zájmové sdružení právnických osob OK4 Inovace má hlavní poslání v realizaci regionální 

inovační strategii Olomouckého kraje a nemyslím si, že by tato akce zapadla do tohoto ranku
- nicméně sám za sebe budu hlasovat pro podpoření této akce, neboť si myslím, že hokej 

v Přerově je velmi oblíbený i u diváků a co se týká návštěvnosti sportovních akcí tak návštěvy 
stadionu HC patří mezi druhé nejvyšší  po Sigmě Olomouc

Mgr. Kulíšek
- město Přerov to nebude stát nic jiného, než tady tuto dotaci 150 tisíc Kč, nikdo nic jiného po nás 

nechce
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- co se týče vlastní spolupráce s hokejovým svazem, kterou bude uzavírat Teplo Přerov, a.s., bude 
to standardní ekonomický vztah, zatím na představenstvu nebyl žádný požadavek, žádná 
smlouva, ta se připravuje a hokejový svaz zaplatí Teplu Přerov částku za pronájem haly, plochy, 
šaten a všeho dalšího, co k tomu náleží

Hlasování: 30 pro, 4 se zdrželi

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI  - bez písemné předlohy

9. RŮZNÉ

1000/22/9/2014 Sociální fond - zápůjčky zaměstnancům

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje následující úpravu rozpočtu sociálního  fondu

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 339 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech

0,0 + 1 411,5 1 411,5

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6171 339 Činnost místní správy 6 937,0 + 1 411,5 8 348,5

2. schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 29/2012 Pravidla pro čerpání prostředků ze 
sociálního fondu zaměstnanců města Přerova, v platném znění, poskytnutí bezúročných 
zápůjček a uzavření smluv o těchto zápůjčkách včetně jejich jištění takto:

Poř
.
čis.

Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druh půjčky Částka Kč Ručitel

1. K.J. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- C.V.

2. Mgr. J.J. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- J.A.

3. C.V. Rekonstrukce 
rodinného domu

100 000,- P.B.

4. K.I. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- S.L.

5. Ing. B.A. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- M.B.

6. Ing. H.A. Koupě bytového 50 000,- H.J.
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zařízení 

7. Mgr. V.Z. Výstavba 
rodinného domu

100 000,- J.M.

8. K.I. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- B.A.

9. Ing. P.L. Koupě 
rodinného domu

80 000,- G.V.

10. B.B., DiS. Koupě bytového 
zařízení

30 000,- Mgr. D.J.

11. S.L. Rekonstrukce 
rodinného domu

40 000,- K.I.

12. Ing. H.M. Rekonstrukce 
rodinného domu

30 000,- Ing. K.A.

13. Bc. N.Z. Rekonstrukce 
bytu

80 000,- Ing. L.M.

14. Ing. L.K. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- K.A.

15. K.T. Rekonstrukce 
rodinného domu

100 000,- Š.Z.

16. Bc. C.P. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- Š.P.

17. P.P. Rekonstrukce 
rodinného domu

36 000,- M.A.

18. P.M. Koupě bytového 
zařízení

30 000,- K.M.

19. D.Z. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- M.D.

20. M.D. Koupě bytového 
zařízení

50 000,- M.V.

CELKEM 1 126 000,-

Diskuse:
Ing. Machát
- materiál byl projednán FV a jednohlasně jej doporučil ke schválení zastupitelstvu

Hlasování: 34 pro

10. NÁMĚTY, DOTAZY A PŘIPOMÍNKY

Mgr. Netopilová
- mám 3 dotazy – 1. se týká Škodovy ulice, byly tady nějaký plány na oplocení – jaká je tam 

situace, i když si myslím, že oplocení nic neřeší
- 2. dotaz směřuje k budově bývalé MŠ a ZŠ Mateřídouška v Předmostí – co se tam děje, neděje, 

jaké jsou plány, před novým rokem byla vystěhovaná keramická dílna tady z té budovy, na to se 
mě občané také ptali, jestli ta keramická dílna bude v provozu v nové škole

- 3. dotaz se týká zápachu ve městě, p. Juliš bude vědět, na mě se minulý týden obrátili reportéři 
ČT a ptali se mě, jestli vím něco o tom v jaké fázi je řízení město Přerov versus ústav, který se 
zabývá tím měřením toho zápachu, říkala jsem jím, že o té aktuální situaci nejsem informovaná, 
takže bych se na toto taky ráda zeptala



42

p. Zácha
- Mgr. Vlk, coby insolvenční správce, požádal město o spoluúčast na tom oplocení, rada města 

schválila maximální výši finanční částky a od té doby Mgr. Vlk v tomto nepodnikl, nebo nám 
není známo, že by podnikl jakékoliv další kroky, tzn. např. ohlášku na SÚ nebo předložení 
nějaké studie, dotazovali jsme se na to a zůstalo to bez odpovědi

- co se týká toho neutěšeného stavu – technické služby tam přistavují kontejner, pravidelně to 
odváží, samozřejmě když byli přichyceni někteří spoluobčané z jiných částí Přerova, kteří tam 
naváží ten odpad, městská policie pravidelně monitoruje, zasílá tam dle možnosti hlídky a je 
podána žaloba vůči společnosti Opera Bohemia a asi všichni víme, že to bude běh na dlouhou 
trať

Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
- MŠ v Předmostí, konkrétně, co se týká keramické dílny – tak keramická dílna je zřízena 

v prostorech ZŠ Hranická a s paní ředitelkou v nejbližší době vyřešíme tu situaci, že děti z MŠ 
budou nějakým pracovníkem doprovázeny do prostor ZŠ, aby mohly využívat tu keramickou 
dílnu, v nejbližší době to bude vyřešeno

Mgr. Hluzín
- ještě bych chtěl doplnit, že jsem to dnes kontroloval před zastupitelstvem – ano, ta keramická 

pec je přestěhovaná, funguje tam jak ZŠ, tak středisko volného času, takže problém je tam 
momentálně s tou školkou

RNDr. Juliš – vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí
- od minule jsme rozeslali spíše prosebný dopis na všechny instituce, které by nám mohly 

poradit, ať už nějaký legislativní nástroj nebo technicky poradit, zatím máme k dispozici 3 
odpovědi od Krajské hygienické stanice, která nám řekla, že jí to nepřísluší, od Státního 
zdravotního ústavu a Zdravotního ústavu Ostrava – ta nám nabízí provedení měření 
samozřejmě za úplatu, Státní zdravotní ústav nás upozorňuje na to, že tak, jak to popisujeme, 
je nepravděpodobné, že bychom mohli analyzovat příčinu zápachu z ovzduší, které je ve 
městě, že ty látky zapáchají už při velmi nízkých koncentracích

- nicméně už z důvodu klidu občanů určitě je potřeba identifikovat tu látku, i kdyby zdraví 
škodlivá nebyla

- je to asi 10 dní – přímo na té provozovně si nechali provést měření těch látek, které mají 
stanoveny imisní limity, zatím nemáme výsledek k dispozici, ale dostaneme ho

- nepředpokládáme, že by přímo z toho mohli zjistit látku, která je nositelem zápachu, protože 
ty limity jsou stanoveny pro jednotlivé kovy, nicméně může ukázat na nějaké sloučeniny, 
které ty zvýšené koncentrace těch stanovených látek můžou naznačovat

- teď máme k dispozici to, co mi přeposlal Mgr. Puchalský, to, co jste objevila vy, ale bohužel 
se potvrzuje skutečnost, že pokud provozovna už je povolená, neporušuje schválený provozní 
řád, neporušuje stanovené limity, tak ministerstvo říká – jsou 2 možnosti a ani jedna nemá 
oporu v zákoně o ochraně ovzduší a to je jednat s provozovatelem o dobrovolném přijetí 
opatření nebo jít do sousedského sporu

- takže v této chvíli čekáme na výsledky toho laboratorního rozboru, pokud nám to nic neukáže, 
tak se budeme s nimi domlouvat za naší, možná jejich finanční spoluúčasti, na odebrání 
vzorku přímo v té provozovně, protože nebudeme už čekat na to, až to tady bude zapáchat tak, 
abychom chytili dostatek plynu a pak po analýze zkoušeli jestli je to totožné s tím plynem, 
který vzniká tam

- takže toliko o naší dosavadní bezradnosti
- občané byli informováni právě tou ČT, která se ptala vás, tak se ptala i mě

Ing. Pospíšilová
- chtěla jsem se zeptat p. předkladatele p. Lajtocha nebo p. Kulíška z jakého důvodu byl dneska 

stažen z bodu jednání materiál „Příspěvek společnosti Regionální letiště Přerov a.s.“
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Mgr. Kulíšek
- tento materiál jsme stáhli z toho důvodu, protože jsme chtěli znát všechny skutečnosti a věci, 

které jsou potřeba k našemu rozhodnutí, tzn. týkající se ekonomické stránky, rozpočtu 
v loňském roce, ale také protože já teď nejsem člen představenstva a mám aktuální informace 
od kolegů na minulých představenstvech se představenstvo zabývalo otázkami spolupráce 
s Lomem a další věci, takže chystají se nějaká opatření v rámci provozu této akciové 
společnosti, úsporná opatření a ty by se měly projednávat na příštím představenstvu

p. Zácha
- ve čtvrtek zasedne představenstvo společnosti, které bylo v minulosti 2x zrušeno, protože 

nebyla účast, my na představenstvo za město Přerov máme nachystaný materiál za 1. 
vysvětlení proč město nedá částku, která byla schválena v rozpočtu v loňském roce tzn. ty 
necelé 2 miliony Kč, proč to mělo být pouze 555 tis.Kč, další věc bude iniciovat svolání valné 
hromady ať je nám předloženo jasně vyúčtování, určitě dalším bodem budou personální 
záležitosti, protože armáda odešla, licence byla do 30.9. ve vlastnictví RLP, dneska s ní 
disponuje Lom, takže musíme pořešit personální záležitosti, pojistné smlouvy, které jsou tam 
uzavřeny a nastartovat to, co jsme už jednou na zastupitelstvu odhlasovali a to je úsporné 
opatření této společnosti, aby to rozpočet města Přerova nestálo další finanční prostředky

- členové představenstva nepobírají samozřejmě po celou dobu výkonu mandátu ani korunu, to 
je pro informaci, aby se předešlo dalším diskusím

Ing. Čermák
- rád bych informoval zastupitele, že dne 7.2. jsem byl nakontaktován občanem města Přerova 

p. Z.H., který si se mnou následně domluvil schůzku ve věci neutěšeného stavu okolo nádraží, 
v okamžiku schůzky mi předal dopis, který, jsem mu slíbil, že přečtu zastupitelům a pak po 
vzájemné dohodě, že se to pokusíme posunout dále

- „Vážený pane zastupiteli, obracíme se na vás, jako občané Přerova, kterým nepřipadá 
bezpečnostní situace v našem městě dobrá. Zhoršení situace vidíme díky nepřiměřenému 
nárůstu sociálních ubytoven pro sociálně slabší občany a koncentrací těchto osob. Jedná se o 
oblast vlakového nádraží, oblast ul. Novosady, ulice Husova, Tovární, Denisova apod. Naše 
žádost je také podepřena faktem, že naše město bylo zařazeno mezi 10 měst v ČR s nejvyšším 
bezpečnostním rizikem. Vzhledem k tomu, že uvedené lokality se v podstatě stávají 
vyloučenou lokalitou, žádáme vás o předložení návrhu z bezpečnostních důvodů v těchto 
lokalitách, aby byla znovu obnovena policejní služebna PČR v budově vlakového nádraží, 
která je v současné době zakonzervována. Bezpečnostní situace je i jedním z bodů programu 
současné koalice, proto vás žádáme o podporu naší žádosti.“

- chtěl jsem zastupitele seznámit s tímto dopisem, mám pocit, že drtivé většině zastupitelů ta 
situace je tam známá

- mohu říct je jednu věc, co si uvědomuji po konzultacích s ředitelem Městské policie je, že 
kroky již byly učiněny, ab se tam zvýšila hlídková činnost, pokud vím, tak ředitel to má 
podloženo konkrétními fakty, nicméně jedna zásadní věc, to jsem chtěl oslovit primátora, 
senátora našeho města, zda by s plnou váhou svých funkcí mohl oslovit kompetentní zástupce 
policie, aby přehodnotili své stanovisko a pokusili se po vzájemné dohodě znovu obnovit 
služebnu policie ČR v prostorách nádraží, která je tam skutečně zakonzervována, není 
problém ji znovu využívat

- jelikož se změnila i politická situace, konkrétně třeba na Ministerstvu vnitra sedí stranický 
kolega našeho primátora, možná ta situace bude schůdnější

primátor Ing. Lajtoch
- samozřejmě jsem toto projednával jak s ředitelem nebo vedoucím odboru tady v Přerově s p. 

Lebduškou, to stejné s p. Skřičilem, že vlastně v té lokalitě operují jen naši strážníci, mají tam 
dočasně vyčleněny prostory právě na té bývalé služebně, na to vstupu do nádraží

- bylo by potřeba, aby tam byla stálá služba policie ČR, policie šetří, na straně druhé by chtěli 
vytvářet asistenty prevence kriminality, kteří by to určitě nevyřešili, takže my shodou 



44

okolností, paralelně s tím jednáme, aby se obnovila tato služebna, která byla z ekonomických 
důvodů zrušena neboť policie neměla finanční prostředky

- myslím si, že když nás policie monitoruje jako 10 lokalit v ČR kde je problém a ten problém 
je hlavně v této lokalitě – v části Husova, Kojetínská, Škodova, takže by bylo záhadno, aby 
policie obnovila toto pracoviště na přerovském nádraží, budu takto dál samozřejmě jednat i 
tento návrh bude podpůrným k dalšímu jednání

občan – p. Loučka
- bohužel bydlím ve zmiňované lokalitě Velké Novosady – nafotil jsem pár fotek, jak to tam 

vypadá
- netýká se to jenom nás, ale všech občanů, protože zřejmě tam nakupuje víc lidí, takže při 

hlavním vjezdu vidíte, jak to tam vypadá a v jiných dalších prostorách, takže bych měl prosbu 
i o písemnou odpověď, aby se město nebo nějaký zástupce spojil s konkrétním marketem a 
vyvolali nějaké jednání, jak tady toto řešit, protože nechtěl bych se dočkat odpovědi, že je to 
soukromý pozemek a že město to nezajímá

- tady tento nepořádek je tam zhruba už od léta a nepamatuji se, kdy se tam naposledy uklízelo
- dále bych chtěl poukázat je tam vybudováno parkoviště pro zásobování kamionů nebo 

nákladních automobilů, je to prakticky problém od počátku, kdy se to tam začalo budovat, 
protože jsme byli zděšeni a existuje nějaká vyhláška, že kamiony ve středu města by neměly 
parkovat, byli jsme ujištěni, že je to jen pro zásobování Tesca

- volám dost často městskou policii, s p. ředitelem jsme měli o tom jednání, když se to tady 
posledně na zastupitelstvu projednávalo, samozřejmě problém Tesca a okolí a našeho bydlení, 
začalo se tam něco dít ku prospěchu věci, samozřejmě to zase opadá, nevím jaké zájmy tam 
jsou, ale p. ředitel mi vysvětlil, že tam je potřeba to řešit nějakým způsobem, takže bych chtěl 
taky písemnou odpověď na to, kdo to stání těch kamionů nebo zásobování tam povolil a za 
jakých podmínek a prostě to nějakým způsobem vyřešit a aby to tam bylo, když už to tam je, 
jenom pro to zásobování a aby to nezneužívaly ostatní kamiony, které tam parkují, protože je 
tam blízko ubytovna – ve 3 hodiny tam nastartuje kamion a pracující lidé se nevyspí atd. 

- další věc, na kterou bych chtěl poukázat – od začátku, co se tam začalo budovat Tesco, tak 
jsem se nějak angažoval ohledně zeleně – zkoušel jsem jednat s městem s různými odbory, 
alespoň si člověk vyzkoušel, jak to funguje, že mě tzv. posílali ode dveří ke dveřím, nakonec 
jsem se dopátral jak to řešit – několikrát se tam vysázeli nějaké stromy, které tam vždycky 
uschly, kdysi v nějaké reportáži bylo, že nevhodná dřevina je jeřabina, kterou tam samozřejmě 
vysázeli a stromy časem uschly, teďka tam někdo stříhal stromy a pokud je to odborník, tak 
pozná, že ten strom je suchý a není zdravý, takže zase bych chtěl nějakou odpověď, jakým 
způsobem tam hodláte řešit zeleň kolem našeho obydlí

- další věcí bych chtěl jen podotknout, že kdysi se v televizi v reportáži objevilo a zajímalo by 
mě jakým způsobem tam má Tesco zajištěnou otevírací a zavírací dobu, jestli je to tedy 
oficiálně povolené nebo jestli tam nejsou nějaké nedostatky v té otevírací nebo zavírací době

- na závěr bych chtěl ještě, už to tu bylo naťuknuté – dojíždím vlakem do zaměstnání a jenom 
reaguji na ty články a na to, co se děje kolem nádraží, je to hrůza, včetně samozřejmě toho 
nepořádku, vím, že se to už kdysi řešilo a zase se tam dohadovalo město, nebo kdo to tam 
uklízel, čí je to vlastně pozemek, kdo to bude uklízet atd.

primátor Ing. Lajtoch
- co se týká toho pořádku,  mě včera, když jsem šel do práce, shodou okolností, vytáhli pánové, 

kteří vlastní ten objekt bývalé té školy a ukazovali mi jaký je tam nepořádek na té travnaté 
ploše, díval jsem se do katastru, je to samozřejmě Tesca, je potřeba, aby s ním náš odbor 
životního prostředí zahájil šetření, jednání, prostě, aby to uklidili

- je pravdou, že se tam schází skupina lidí, kteří nemají ubytování, viděl jsem je tam na té 
vstupní části, ale je potřeba ten pořádek řešit, protože tam se asi neuklízelo minimálně půl 
roku, celé je to v soukromém vlastnictví Tesca, zítra na poradě p. tajemník tyto věci přenese 
dál, aby nějakým způsobem došlo k nápravě
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RNDr. Juliš – vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí
- je pravda, že je to soukromý pozemek, nemůžeme vstupovat do věcí, co tam vysadí nebo jak 

mají udržovat zeleň, ale každopádně to, že tam jsou odpadky, nečistota, tak to postihovat 
můžeme, takže tam samozřejmě jednat budeme a jednali jsme pravidelně i s Českými drahami 
a během 4 let se 5x změnil subjekt, který v té jejich vnitřní struktuře nese za to odpovědnost

p. Mlčák
- budu interpelovat ve věci kácení stromů, což je samozřejmě problémem v našem městě –

navštívila mě rozhořčená paní E.B., bydlící na Optiky ve věci pokácení smrku před vchodem 
číslo 11, šla právě od policie ČR, kde podala trestní oznámení na neznámého pachatele pro 
porušování zákona č. 114/1992 atd. o ochraně dřevin, což tady zaznívá

- protože na členské schůzi samosprávy 16.10.2013 měli požadavek na ořez stromu – borovice –
před vchodem 7 a smrku před vchodem č. 11 a v podstatě smrk byl pokácen bez toho, aniž by 
šlo nějaké avízo, ubezpečil jsem ji, že to dne přednesu na jednání zastupitelstva

- smrk byl údajně zdráv, rostl krásně, požadovali ořez stromu ve spodní části a najednou byl 
smrk dole

- samozřejmě ani neví, která to byla firma nebo kdo to byl, strom pokáceli a dále se nic neřešilo
- takže bych chtěl v této věci pro sebe, respektive pro tuto paní písemnou odpověď, kdo to 

povolil, jak k tomu vůbec došlo

p. Zácha
- nemotal bych teď do toho Technické služby, povolení na tyto ořezy a kácení vydává odbor 

majetku, my to prověříme, dáme písemnou odpověď, asi jste se s tím všichni setkali, chodí 
k nám a to potvrzuji na odbor majetku spousta žádostí na ořez nebo pokácení stromů, které 
v minulosti zasadili předci současných vlastníků bytových jednotek, konkrétně ten případ 
Optiky nejsem schopen teď z hlavy odpovědět, takže prověříme a dáme písemnou odpověď

Mgr. Dvorský
- chtěl bych se ještě vrátit k té problematice bezpečnosti před nádražím popřípadě toho, co tady 

říkal kolega Čermák, myslím si, že by možná stálo za to přijmout třeba i nějaké usnesení, které 
by podpořilo jednání volených orgánů města s policií ČR, protože je opravdu třeba si 
uvědomit to, že bez aktivní účasti policie ČR a právě policie ČR, ne městské policie, 
v podstatě není možné tu situaci zvládnout

- v současné době bývá stále častější, že všechny tyto problémy se přenáší na města, není to 
problém jen města Přerova, spousta činností, která by měla být v tom ranku státní policie se 
hází na města a přechází na ně, což není možné, protože není v silách města přijmout dalších 
20 strážníků, aby tam dělala práci v podstatě za republikovou policii

- čili dávám zastupitelstvu ke zvážení, jestli nepodpořit toto jednání nějakým usnesením, pokud 
by to tak bylo, byl bych ochoten ho třeba i naformulovat, myslím si, že by to vůbec nebylo 
špatné, samozřejmě my můžeme pouze žádat, my nemáme to právo uložit cokoliv policii ČR, 
ale myslím si, že zastupitelstvo je dostatečně silný orgán na to, aby ta žádost už měla jakousi 
váhu

občan – p. Vyhlídka
- navázal bych na p. Mlčáka, v těchto dnech předával ombudsman nějaký návrh na Ministerstvo 

životního prostředí, na tu špatnou novelizaci zákona, která proběhla v minulé době za 
působení ODS, bylo to pochopitelně mizerné a pak bych se připojil tady k tomu, co probíhalo 
v Přerově, protože mě několik občanů včetně žen, včetně toho něžného pohlaví oslovilo kvůli 
kácení stromů prakticky po celém městě – u Tenisu zdravé jedle, kanadské jedle nádherné, 
jestli to někomu vadí, že padá jehličí, že to má 5 m od domu, že mu to stíní do oken, no je to 
tragédie komu to stíní do oken, chyba byla, že lidé v době, kdy se stavěly tyto bytové 
jednotky, tyto domy, tak neprozřetelně zasadili stromy vysokého vzrůstu tam, které neměly 
vlastně být, ten bývalý odbor životního prostředí, který podle mě už vůbec neexistuje 
v Přerově, na tom by mělo být, jestli ten strom pokácet nebo ne, tady se pokácelo takové 
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množství zdravých stromů, to je udivující, že si to někdo dovolí udělat, ať je zákon jaký je, to 
je další perlička, která vznikla

- existuje zákon, kdy od konce března se může kácet, jenomže letos například žádná zima 
nebyla a když si to tak vezmete, tak dnes je spousta stromů už s nástupem do života, pučí to 
všechno, raší to a dneska se kácí, to je nepochopitelné, když mi řekne paní, že oslovila firmu, 
která kácela na Havlíčkové ulici a ty ořezy tam byly provedeny hrozně, prakticky na holou 
korunu, na holý kmen a ona jim řekla a co ti ptáčci, kde budou a pracovník té firmy si ukázal 
na svůj rozkrok a řekl jí, že oni místo mají, jestli toto udělá pracovník odborné specializované 
firmy…

Ing. Šlechta
- je mi teďka hloupé hovořit, když p. Dvorský a p. Čermák jsou pryč, protože mají-li upřímnou 

snahu řešit bezpečnost a kriminalitu ve městě, tak prvním předpokladem je tak, jak jsme zde 
několikrát říkali, 9x nebo 10x jsme se o to pokoušeli, zrušit herny, protože je prokázáno, kde 
herny byly zavřeny, tak se kriminalita v daném místě snížila

Mgr. Puchalský
- osobně se domnívám, že stav a čistota veřejného prostranství nebo vůbec veřejného pořádku

ve městě Přerově je nesystémově pojata, řízena a naprosto nesystémově chráněna
- to není jenom otázka Škodovy, Husovy, není to jenom otázka kolem Tesca, to jsou i jiná 

zákoutí, nevím, jak často a kteří radní tam chodí, pokud jezdí auty, tak to samozřejmě 
nemohou vidět

- žádné usnesení nepochybně, jako mávnutí proutkem, změnu nepřinese, chce to důslednost ze 
strany magistrátních orgánů na všech úrovních, jednoznačně

- kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů – psi, čistota
- vždyť se podívejte i na Komenského ulici, na oblast kolem laguny, běžte se podívat do 

zahrádkářské oblasti, do Žebračky, jak vypadá Žebračka, plastové láhve, náhon Strhanec, ten 
je plný nečistoty tohoto druhu

- myslím si, že město Přerov se těmto věcem nevěnuje a to dlouhodobě
- ke Škodově ulici – tam není nutno se vymlouvat na tzv. soukromý majetek a to v žádném 

případě nejenom ve Škodové ulici
- to je podle mého názoru otázka výkladu § 34 tzn. co je a co není veřejné prostranství a kam až 

sahá veřejná moc, bez ohledu vlastnictví je veřejným prostranstvím všechno, kam je přístup 
možný bez omezení a ta odpovědnost obce, toho magistrátu, ta je nepochybná

- takže já se domnívám, že celý systém ochrany a způsobu užívání veřejného prostranství je 
v Přerově výrazně snížen a je třeba především systémově od Technických služeb až po 
městkou či republikovou policii a školy, výchovu atd. zajistit

- není možné se trvale vymlouvat na to, že na Škodovu ulici nemůžeme dosáhnout, můžeme, je 
třeba mobilizovat všechny intelektuální a kompetenční síly na úřadu a říct tečka 
soukromoprávní komunikace nefunguje, je třeba se tím začít zabývat veřejnou mocí, veřejnou 
silou

- když chodím po Přerově, nejsem se stavem čistoty veřejného prostranství a užívání veřejného 
prostranství spokojen a opravdu to rozhodně nezmění žádné usnesení, pouze jednání, akce, 
rozhodnost

- už jsem tady jednou říkal, byl jsem přítomen, když jsem byl v Itálii, velmi zajímavému 
opatření, které fungovalo přes léto, tam, kde se shromažďovali lidé asociální povahy, 
nastoupili hasiči i technická správa a kropili ty komunikace a chodníky, 2x, 3x za den, 4x za 
den, zametalo se, tam, kde jsou místa s exponovanou nečistotou je třeba nasadit všechny síly a 
vytlačovat ty lidi, tím je i vychovávám, to jsou věci, které je třeba nějak systémově zpracovat

primátor Ing. Lajtoch
- já bych řekl, že tady systém v údržbě a úklidu určitě máme, to by se měli ohradit páni 

jednatelé, protože si myslím, že Přerov čistý je, ale poslední dobou mám taktéž pocit, že 
bychom měli více kontrolovat pořádek, to, co bylo ukázáno u toho Tesca, možná je to i tím, že 
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nejsou stromy zalistněné, je všechno vidět, ale máte určitě v řadě věcí pravdu, já sám jsem na 
to upozorňoval, prošel jsem ti to tam v neděli a byl jsem překvapen, v jakém stavu to tam 
vlastník zachovává, ten samý problém je s Českými drahami, který pořád urgujeme atd., ale 
samozřejmě jsme pranýřováni my, jako město

- určitě tady je systém úklidu, ale měl by být asi možná intenzivnější a abychom byli více 
důraznější 

RNDr. Juliš – vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí
- na jedné straně p. Vyhlídka říká, že odbor životního prostředí jako by neexistoval, na druhé už 

na začátku řekl, že ombudsman a myslím si, že ombudsman je jeden z posledních, kdo s tím 
přišel na ministerstvo, iniciuje změnu právních předpisů

- já bych tímto prosil Přerovské listy, aby uveřejnily to, oč jsem je prosil, aby měla veřejnost 
jasno, co může a co nemůže na úrovni obce ,orgán ochrany  přírody ovlivnit, co se týče kácení 
a náhradní výsadby

- co se týče kontroly čistoty stavu veřejných prostranství, nezbývá, že osobně souhlasím s p. 
Puchalským, vyžaduje to systematickou péči a ne pouze reagovat na podnět

Bc. Zatloukal
- víte, p. primátore, vy mě tady vyvoláváte, jako bych já tady ten nepořádek ve městě Přerově 

dělal, ono to tak určitě není, protože Technické služby samozřejmě na základě smlouvy si plní 
své povinnosti

- my nemůžeme např. do prostor Tesca jít a uklízet, kdo by nám to zaplatil, samozřejmě my 
všechno vyfakturujeme, kontroluje to odbor majetku a my nemůžeme o své vůli jen tak uklízet 
prostě kde nás napadne a kde ten nepořádek i vidíme

- je to o výchově, o výchově občanů
- p. Puchalskému bych chtěl říct – ano, on má samozřejmě pravdu, ale my tu pravdu víme 

všichni, že ti občané jsou zaprvé nepřizpůsobiví a dělají ten nepořádek, ale i normální občané 
dělají nepořádek – lidé stojí ve frontě někde na semaforu a vyhazují odpadky z auta, prostě 
lidé jsou nevychovaní, s tím Technické služby nic neudělají, s výchovou a s nějakým 
systémem, my jenom můžeme chodit uklízet a uklízet a uklízet

- před chvilkou jsme se tady bavili o státní a městské policii – samozřejmě, že by městská 
policie by měla i na toto dohlížet a toto je ta jejich parketa a ne aby stáli před nádražím a 
suplovali státní policii

primátor Ing. Lajtoch
- já jsem jen chtěl, p. Zatloukale, abyste reagovali na systematičnost, jestli máte či nemáte 

systém, samozřejmě jsem vás nežádal, abyste uklízeli v areálu Tesca, kde je to záležitost 
vlastníka

občan – p. Vrána – hnutí Ano
- chtěl bych otevřít tematiku regionálního letiště, která byla z programu stažena, nicméně mám 

k tomu několik dotazů
- vzhledem k tomu, že Přerov je třetinovým akcionářem akciové společnosti Regionální letiště, 

tak bych se chtěl zeptat a ještě bych shrnul několik faktů
- společnost RL měla v r. 2012 tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 272 tis.Kč, 

výkonovou spotřebu měla 1 696 tis.Kč, čili zjednodušeně řečeno, aby RL vyprodukovalo 
výkony v hodnotě 272 tis.Kč tak spotřebovala 1 696 tis.Kč

- jde o společnost, která má přidanou hodnotu mínus 1 424 tis.Kč, společnost má 4 
zaměstnance, osobní náklady na zaměstnance za rok 2012 byli 4 080 000 Kč, společnost 
zaplatila, ještě kromě toho, že má 4 zaměstnance, zajímalo by mě, jakou mají pracovní náplň a 
jakou měli pracovní náplň od začátku vzniku společnosti, tak mimo to, zaplatila společnost za 
daňové poradenství externí firmě 144 tis.Kč

- poprosil bych, zda byste mi mohli odpovědět na tyto dotazy, chci se zeptat, zda je opravdu 
nutné, aby regionální letiště mělo ty 4 zaměstnance, ještě jednou se chci zeptat, co mají 
v popisu práce
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- chtěl bych se ještě zeptat na jednu věc a je to hotel Strojař – všichni víme, že zde existuje 
reálné nebezpečí vzniku ubytovny – první kolo výběrového řízení, kdy to výběrové řízení 
vypsala agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, což je organizace Ministerstva 
obrany, v prvním kole naštěstí o tu nemovitost nikdo neměl zájem, druhé kolo proběhne někdy 
v únoru, ta cena bude ponížena, podle mých informací, o 10 až 15%

- jaké kroky učinili zástupci města Přerova k tomu, aby odvrátili tuto hrozbu ubytovny, nechci, 
aby toto bylo nějaké konfrontační téma, spíš bych navrhoval, asi ten zájem je společný všech 
občanů a vedení města, aby tam ta ubytovna nevznikla

- v pátek jsem jednal s ministrem obrany s p. Stropnickým, který je nám samozřejmě nakloněn, 
nicméně jeho první otázka byla, proč zástupci města nekontaktovali Ministerstvo obrany ještě 
před vyhlášením tohoto výběrového řízení, pokud ano, tak asi o tom nevěděl, převzal resort 
před 14 dny, takže asi neví o všem, tak to se omlouvám, jestli je to desinformace

- nicméně chci nabídnout vedení města, že my, jako hnutí Ano, můžeme pomoci, můžeme 
spolupracovat a můžeme se podílet na odvrácení té hrozby ubytovny, takže je to spíš taková 
nabídka

primátor Ing. Lajtoch
- k ubytovně Strojař – my jsme reagovali ještě dávno před tím, než byla úřednická vláda, 

protože informace o tom, že se vystěhovávají, je už z r. 2012, reagovali jsme, žádali jsme p. 
ministra Picka, aby nám vysvětlil situaci

- abyste rozuměli – v r. 2001 město iniciativně přistoupilo na požadavek armády a šlo do dražby 
a koupilo hotel Strojař zhruba za 18 200 000 Kč s tím tedy, že jsme potom tuto nemovitost 
Strojař směnili s objekty armády, podle mě jsme vyšli maximálně vstříc k stabilizaci armády 
na území města Přerova, za 10 let se ta situace změnila, armáda se odstěhovala, neslyšeli na ty 
naše kroky, naše nářky a byť platí usnesení vlády o zachování vrtulníkové armády na území 
města Přerova, takže vrtulníková základna se k 30.9. odstěhovala a poslední čtvrt roku řešila 
přesun

- několikrát jsem psal dopisy p. ministrovi obrany, aby nám ten objekt vrátil za tu cenu, co jsme 
vydražili nebo za nějakou minimální cenu, aby se z toho opravdu nestala ubytovna zřízená na 
dálku Pražákem a aby z toho nebyl obrovský sociální dům

- vždycky ty reakce byly, bych řekl lakonické, že oni nemohou, že nesmějí, apeloval jsem na to, 
že my jsme jako město Přerov chtěli armádě vyjít vstříc a že by to armáda mohla vrátit

- dnes asi 13.50 hod. my volal první náměstek ministra obrany s tím tedy, že nám to nabízí 
městu za cenu druhého kola výběrového řízení, což je 55 milionů Kč, to jsem si ani netroufal 
tady na zastupitelstvu předložit

- žádal jsem p. prvního náměstka, jestli bychom našli cestu převodu za jiných cenových 
podmínek

- tím, že odešla armáda, tak se zvýšila i nezaměstnanost, řada bývalých zaměstnanců armády se 
hlásí do výběrových řízení na město a vím, že mají problémy s uplatněním

- ještě v sobotu jsem se potkal s p. ministrem dopravy za hnutí Ano, který mi nabídl, že osloví 
p. ministra obrany o možnost najít řešení jak tento objekt neprodat v této obálkové metodě 
nebo v tomto výběrovém řízení a najít cestu pro město Přerov

- to jsou zatím jednání, která se uskutečnila, chtěl bych je předložit do Rady města tuto středu 
12.2., abychom si řekli, jaké kroky dále učinit, jak můžeme tuto nemovitost získat nebo ji 
získat tak, aby z toho nebyla sociální ubytovna

- zatím je to ve formě jednání, bohužel armáda vždy reagovala velice obecně – my nemůžeme, 
prodáváme na základě zákona, nemůžeme vám to převést za dohodnutou cenu apod.

- ve čtvrtek zasedá představenstvo Regionální letiště Přerov, kdy bychom chtěli tyto věci 
doplnit a takto je předložit poté zastupitelstvu – informaci o zeštíhlení této společnosti ve 
vztahu k letišti Přerov a jejich veřejné služby na kterou jsme schválili memorandum mezi 
městem Přerovem a Regionálním letištěm Přerov

- takže je to v jednání, určitě informace budou takto podány, za rok 2013 jsme nedali žádné 
finanční prostředky, na základě tohoto memoranda jsme měli poskytnout 2 miliony Kč, ta 
záležitost v závěru roku byla analyzována, že Regionální letiště v současné době nevykonává 
veřejnou službu a že jim nemůžeme poskytnout prostředky, následně byla vyčleněna částka
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555 tis. Kč, která by byla takto možná jim poskytnout na základě memoranda o finanční 
spoluúčasti po rozběhu této obchodní společnosti, ale my jsme ten materiál neprojednávali, 
protože se bude řada věcí takto projednávat na představenstvu Regionální letiště Přerov, které 
bylo 2x odloženo z důvodu neúčastni některých akcionářů

Mgr. Dvorský, Ph.D. – technická
- návrh toho usnesení je již připraven, takže pokud bychom chtěli přijmout usnesení ve věci 

žádosti policii ČR tak můžeme:

1001/22/10/2014 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Přemysla Dvorského, 
Ph.D.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi jednat s Policií ČR o urychlené řešení bezpečnostní 
situace v prostoru vlakového nádraží města Přerova a přilehlých lokalit a obnovení stálé 
služby Policie ČR v prostorech vlakového nádraží,

2. žádá, aby bylo o výsledcích jednání s Policií ČR informováno do svého příštího zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

Mgr. Teriaki – ředitel MP - technická
- samozřejmě je to záležitost p. primátora, ale toto má být jako podpora zastupitelstva, jen bych 

tam doplnil asi obnovení stále služby obvodního oddělení policie ČR, protože policie řekne, že 
v současné době to obvodní oddělení tam, ale nemá stálou službu

Hlasování: 34 pro

Ing. Pospíšilová
- chtěla bych reagovat na slova p. Vrány, chtěla bych mu poděkovat, že nás podpořil v tom, co 

jsme tady říkali už při schvalování účetní závěrky za r. 2012 u regionálního letiště
- my jsme se ptali přesně tak, jak tady hovořil – jaké výkony, jaké mzdy, jaká ztráta, tak 

bohužel nikdo ze zastupitelů se takto neptal, je škoda, že tady nevystoupil před rokem, ono se 
spíš věřilo slovům p. generála Kubaly i ze strany KSČM, která nás tehdy nepodpořila a 
podpořila projekt regionálního letiště

- myslím si, že kdyby nedošlo k tomu, že ta licence byla regionálnímu letišti odňata, tak by se 
nikdy tento materiál nestáhl z projednávání a vůbec by se nepřehodnotilo financování RL

Mgr. Grambličková
- chtěla jsem ještě krátce ke Strojaři, který teda visí nad Přerovem, a občané z toho mají 

opravdu obavy, jak dopadne celá situace
- napadla mě jedna věc, jestli byste neuznali za vhodné eventuelně jednat o spolupráci 

s Olomouckým krajem, říkám to z toho důvodu, že si vzpomínám na situaci, kdy byla 
ohrožena ZUŠ v Přerově – její existence, z důvodu, budovy, kterou získali řádové sestry a 
měly zájem ji prodat a protože našim cílem bylo, aby tady nadále ZUŠ působila – tenkrát jsme 
vlastně vypomohli kraji, ke koupi té budovy, bylo to tuším částkou 5  milionů Kč

- jestli by se třeba kraj nemohl nějakým způsobem adekvátně apod. recipročně zachovat i 
k nám, protože ten Strojař určitě bude finančně velmi náročný a možná by bylo dobré i tohle 
připomenout a zkusit, protože musí být i zájmem kraje, aby nám tady v Přerově další ubytovna 
nevznikla

- zkuste zvážit tuto variantu

občan – p. Versich
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- mám dotazy ohledně nádraží
- několikrát jsem se setkal s tím, i když je to věc Českých drah nebo spíše SŽDC, že třeba ve 

výtazích se vozí cikáni – řeknu to otevřeně, vozí se nahoru dolů, nejenom, že to spotřebuje 
nějakou elektřinu, ale také se to zařízení ničí, když čekám tady na tom slavném integrovaném 
dopravním systému Olomouckého kraje na přípoj od vlaku na autobus, třeba ¾ hodiny, tak se 
tam jdu podívat a opravdu 40 minut se tam vozí ty děcka, nikdo je neseřve, to že České dráhy 
nemají peníze na nic, to víme všichni, ale je to velice špatné, protože se tím ničí náš majetek, 
protože to šlo z našich peněz, buď to šlo z evropských peněz nebo z našich peněz, ale pořád to 
jsou naše peníze, takže bych se také přikláněl k tomu, aby se policie ČR nebo městská policie 
usadila zpátky v té nádražní budově, prostory na to jsou

- další věc – bych chtěl poprosit – bydlím v Dluhonicích a je tam ulice jménem K nadjezdu –
nedonesl jsem žádnou mapu, ale už jsem se na úředníky obracel s tím, abyste nám tam udělali 
osvětlení, je totiž velice nepříjemné když člověk jde po odpolední z práce, v noci po tmě, i 
třeba s baterkou v ruce a u projíždějícího vlaku asi 10 m před vámi proběhne vysoká zvěř, je 
to krajně nepříjemné, protože se mi to už stalo 2x za tu dobu, co jezdím autobusem, což je asi 
¾ roku

- byl bych rád, kdybyste se tím začali zabývat, protože to osvětlení tam nechci jen já, konkrétně 
to není pro mou osobu, ale většina lidí, co tam bydlí, je nás tam sice jenom pár, ale dochází do 
zaměstnání třeba i ve 3 ráno, tzn., že musí jet na kole, popřípadě pěšky nebo jiným způsobem 
a je to dost nepříjemné

- pocházím z okresu Vsetín, je zvláštní, že na některých zastávkách, třeba v Karolínce je 
osvětlení na zastávce uděláno časově, tak aby svítilo v určitou dobu, třeba při příjezdu vlaku

- chtěl bych ještě zmínit zastávku Dluhonice – jednou jsem napsal, někdy v měsíci červnu na 
stránku www.dluhonice.cz svůj názor na tu zastávku, samozřejmě jsem pro, nejenom kvůli 
tomu, že jsem bývalý nádražák, ale podle Bílé knihy EU by se postupně mělo snižovat 
spalování fosilních paliv nebo uhlovodíkových paliv, což je benzín, nafta atd., nebudu to tady 
zdlouhavě rozebírat, bylo by dobré, kdyby se ty zastávky prosadily nejenom v těch 
Dluhonicích, ale konkrétně i v Předmostí, kde by se to určitě vyplatilo zastavovat těm vlakům, 
osobně bych je využíval, minimálně 1, protože jak už jsem uvedl dopravní systém tady 
v Olomouckém kraji funguje asi tak jako celá politická situace v tomto státě

- přípoj – jestliže jedu na Vsetín 2,5 hodiny tak je to na mě moc, za ty 2,5 hodiny jsem schopný 
autem dojet tam i zpátky a je to můj čas

- ještě bych měl prosbu ohledně MHD tady v Přerově, protože někdo objednává tuto dopravu ve 
městě Přerově, pracuji momentálně v Meoptě a několikrát se stalo, zejména v létě, když 
některé autobusy nejedou, že 1, která jede asi 14.08 z nemocnice, tak je totálně plná

- byl jsem několikrát informován zaměstnanci z Meopty, se kterými dělám na hale, na dílně, že 
údajně někomu něco říkali, aby se s tím něco udělalo, všiml jsem si, že tady po městě jezdí 
autobus – housenka, který pojme trochu víc cestujících, myslím si, že město Přerov také 
nějakým způsobem přispělo nějakou částkou na tyto autobusy a bylo by dobré, aby tento 
autobus, konkrétně ve 14.00 hodin od Meopty jezdil, protože opravdu z Meopty chodí hodně 
lidí a je to tam hlava na hlavě a je nepříjemné, když celý den stojíte u stroje a pak musíte ještě 
celou cestu v autobuse stát

Mgr. Puchalský
- doporučení pro vás, p. primátore, když budete jednat s Ministerstvem obrany, tedy se státem o 

Strojaři, nebylo by moudré se vší odvahou jednat o směně Čechova ulice za Strojař 
s případným doplatkem cenového rozdílu, protože kdysi Čechova ulice samozřejmě patřila 
armádě a nepředala ji v nejlepším stavu po povodních

- je třeba i tento aspekt nebo tento apel snést a snažit se ho využít a použít, protože by určitě 
z Čechovy ulice ubytovnu nikdo neudělal

primátor Ing. Lajtoch
- děkuji za podnět, určitě mě to napadlo tak, jak jsme dnes diskutovali, protože jsem tam jako 

voják byl na posádkové správě a také vím, v jakém je stavu, ale zkusíme všechny možnosti, i 
to, co říkáte
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- byl bych rád, kdyby se nám podařilo vyřešit i ty problémy s těmi nemovitostmi, jejich využití 
a ať vypadají k světu

- jak jsem říkal – ve středu bude zasedat Rada města Přerova, kde bych chtěl osvětlit některé 
věci, možná naznačit nějaké variantní řešení a následně oslovit prvního náměstka ministra 
obrany, paralelně s tím dostane dopis ministr dopravy, který slíbil určitou pomoc za 
koordinaci i při řešení této záležitosti, tak věřím, že přerováci, kteří jsou teď ve vládě, že nám 
určitě pomůžou, možná i p. Jurečka, jako ministr zemědělství, že by tato záležitost se mohla 
řešit jako výjimka řešení této nemovitosti na území města Přerova

Mgr. Netopilová
- ráda bych se ještě vrátila k tématu Strojaře – p. Grambličková tady navrhla jakousi participaci 

Olomouckého kraje, chtěla bych zdůraznit, že Olomoucký kraj, který sám je zadlužený, takže 
velmi velkoryse rozdává peníze a to i teď v novém roce soukromým vysokým školám, jedna je 
u nás v Přerově, druhá v Olomouci, jedna patří p. Kulíškovi, druhá p. Tesaříkovi z ČSSD

- takže podle toho, co jsem si přečetla ze zápisů zastupitelstev kraje, v posledních zhruba 6 
letech do Vysoké školy logistiky šlo něco kolem 30 milionů Kč, podobná částka do Vysoké 
moravské školy

- máme tady zastupitele, kteří jsou zároveň krajskými zastupiteli, já bych ráda, aby v této věci 
začali opravdu něco podnikat a aby se začali starat, aby také nějaké peníze z Olomouckého 
kraje šly na užitečné věci třeba právě tady u nás

RSDr. Nekl
- nechci vyvolat žádnou polemiku – vycítil jsem, že na základě vystoupení p. Pospíšilové, 

komunisté můžou za to, že je nějaké sdružení kolem přerovského letiště, je ve ztrátě apod.
- chtěl bych říct, že ano, my se hlásíme k tomu, že jsme byli pro to, aby provoz na letišti byl 

zachován, aby letiště Přerov bylo nejen vojenské, ale i komerčně využíváno, abychom tím 
pomohli rozvoji nárůstu pracovních sil v této oblasti, protože pokud se to konečně podaří a 
bude postavena dálnice, pokud se to podaří a železniční koridor bude fungovat tak jak má, 
blízké letiště může napomoci tomu, že ne civilní, ale komerční doprava by mohla být využita

- od prvopočátku jsme byli u toho, když se jednalo s vedením letiště a město Přerov se bohužel 
před 10 lety moc nezajímalo, i když měli své ministry na Ministerstvu obrany, kdy nás vedení 
letiště jako zastupitele sněmovny informovali, že přestěhování přerovského letiště je největší 
taktická chyba, že to je pouze politické rozhodnutí, protože některý p. ministr má kamarády 
někde a proto jsme jeli na to, aby zde byla zachována aspoň vrtulníková základna a smíšený 
provoz

- p. ministr Vondra ještě naposledy, když byl v Přerově, a to p. primátor potvrdí, pořád kýval 
ano, existuje usnesení vlády, udělám vše proto, aby to letiště tady bylo, samozřejmě, že my 
jsme si byli vědomi, že pokud tady nebude smíšený provoz, tak letiště samo o sobě není 
schopno se uživit a je to opravdu černá díra, proto jsme už minulý rok nehlasovali pro 
příspěvek a proto jsme už jako zastupitelé kraje nehlasovali minulý rok pro příspěvek krajský

- chtěl bych tedy vysvětlit, že tedy ano, byli jsme u prvopočátku toho, aby tady tato organizace 
fungovala, chtěli jsme napomoci rozvoji této oblasti, kdyby to byla špatná myšlenka, určitě se 
k tomu nepřipojí tenkrát Olomoucký kraj a Zlínský kraj, protože to bylo určité řešení, bohužel 
dopadlo to, jak to dopadlo, díky politické reprezentaci, která tady vládla a která dislokovala 
armádu a tím pádem všechny ty naše představy a možná plány padly a dnes se o tom musíme 
bavit takhle

- dnes je náš pohled jiný, než byl před těmi 10 nebo 5 lety

Ing. Dostal
- můžu konstatovat, že jsem se setkal s p. ministrem Jurečkou a informoval jsem o některých 

problémech, které máme tady v obci
- první jsem mu říkal samozřejmě dálnice, která nás tady trápí nejvíc, dále zákon o veřejných 

zakázkách, který paralyzuje všechny města a výběrová řízení prodlužuje a třetí bylo nejenom 
hotel Strojař, který teď nad námi visí, ale říkal jsem mu, ať je to bráno obecně, ať je nějakým 
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způsobem znemožněno nebo zmírněno toto podnikání některých lidí, kteří tady provozují tyto 
provozovny

- vzal jsem to zeširoka, aby to na celém území republiky bylo vzato jednotně a nemuseli 
jednotlivé obce takto bojovat s tímto kalým, ale asi ne moc mravným podnikáním

p. Laga
- během 10 dní to bude výročí 18 roků, co uplynula doba, co jsem dostal dopis od p. 

místostarosty Procházky ve věci opravy ulice Nová, Martinská, je to velice zajímavé čtení, já 
jsem v tom dopisu dostal odpověď, protože jsem to někdy v prosinci v r. 1995 jsem tady tento 
dotaz dal a on mi potom v únoru 1996 odpověděl a ubezpečil mě, že oprava je nutná této 
vozovky, ale občané musí počkat na dobu až bude provedena plynofikace místní části Henčlov

- samozřejmě s tím občané souhlasili, pochopili jsme, že bychom to nemohli hned rozkopat, 
proto v r. 2000 a 2001 kdy byla plynofikace ukončena, tak znovu jsem požádal o to, aby 
konečně ty vozovky byly opraveny v těch dvou ulicích a bohužel jsem dostal velice zajímavou 
odpověď a to bylo to, že nemáme tyto ulice v seznamu investic, no tak zabojoval jsem a začal 
jsem to prosazovat jak to šlo a dostal jsem se pod čáru investic a pořád jsem byl nízko s těmi 
ulicemi, pořád se o nich nejednalo a proto jsem zabojoval ještě víc a dostal jsem se nad čáru a 
už v té době se začalo – ano, je problém Martinská i Nová, aby se opravily

- až jsme se dostali nad čáru, tak přišel drobný problém a to – nemáme finance, to nemáme 
pořád, ale měli jsme, protože jsme si udělali půjčku 100 milionů Kč a tam se ty dvě ulice 
nedostaly

- tak jsem požádal p. Kulíška – jeho odpověď byla taky pěkná – bohužel, ale investiční komise
to neschválila

- šel jsem dál a zjistil jsem, že to skutečně investiční komise nemohla schválit, protože to 
investiční komise od úředníků a od p. náměstka ani nedostala na jednání, takže byl to balík 
investic, který si tam nastrkali, kdo byl u toho a tím pádem se nedostalo na tyto ulice

- jenom tak pro zajímavost k tomu musím říct, že skutečně na ty ulice se byl podívat p. 
Valouch, p. Lajtoch, byl tam p. Procházka, p. Pavelka, byl tam p. Kulíšek, s p. Záchou jsme se 
na to taky podívali, nejlépe jsem dopadl u p. náměstka Kučery, protože mi řekl – jste vesani, 
máte pech, u mě nemáte šanci, takže jsme skutečně narazili, ale měli jsme tu šanci

- ale ovšem teďka jsem se dneska dostal k tomu, když jsme tady schvalovali věci, že jsme 
ušetřili nějaké peníze loni na opravu vozovky a teďka se dneska schválilo, že se spraví 
vozovka u zbrojnice za 700 tis. Kč, Na podlesí 830 tis.Kč a protože se připravuji na tato 
jednání, tak jsem to vzal zpátky 10 let, hledím pod čáru, hledím nad čáru a ty ulice tam nejsou, 
tak nevím, jak se to tedy vybírá, už bych rád věděl, jak to teda po 18 letech je a kdy se tedy 
dostaneme k tomu, že někdo je tady zodpovědný a řekne – no, tak už bychom mohli s tou 
Novou a Martinskou něco udělat, ono se udělalo, máme na to projekt a máme i stavební 
povolení, ovšem bohužel, máme pech

Mgr. Kulíšek
- nevím, jestli to bylo komické vystoupení nebo věcné, ale jednu věc vám musím připomenout, 

když jste jednal se mnou, tak jsem vám slíbil, že se pokusím dostat do investic Martinskou a 
nedostala se tam ne proto, že nepřišel materiál do investiční komise, to není pravda, to jste si 
buď vymyslel tady, nebo doma, bylo to proto, protože tenkrát jsme prověřovali sítě a VaK 
nám řekl, že tam bude dělat přípojky a proto tenkrát se Martinská do investic nedostala

- vzpomeňte si, bylo to tak

Bc. Zatloukal – technická
- p. Laga možná neví, ale před jeho domem ulice U letiště se bude v letošním roce opravovat 

chodník za 700 tis. Kč, takže určitě dobrá zpráva



53

p. Laga – technická
- ano, dokonce p. Zácha byl přítomen, kdyby se náhodou ten chodník nedělal a dělala se 

Martinská, tak ta má přednost, protože ten chodník ještě 10 let počká, protože vím, jak to 
chodí

- ještě na p. Kulíška – ano, ale nedělejte ze mě vola, byl jsem na vodárně a s p. ředitelem jsem 
dohodl, že je schopný, když mu 2 měsíce dopředu řeknete opravit síť, tak bude opravená

p. Zácha
- dneska jsme schválili, jako jednu z akcí opravu chodníků a komunikací ve výši 9 milionů Kč
- za Technické služby ve spolupráci s odborem majetku připravili materiál, kolega Zatloukal ho 

má tady u sebe, kde je vytipováno chodníky cca za 70 milionů Kč
- teď je úkol na odboru majetku – ty navržené komunikace prověřit majetkově, tak co se týká 

inženýrských sítí, abychom zase něco neprojektovali, a pak jsme nezjistili, že nám tam někdo 
kope, taky p. kolego jistě víte, že v letošním roce se v Henčlově kus chodníku spravil, máme 
11 místních částí, seděl vzadu Ing. Střelec, který vás jistě rád provede místní částí Čekyně, jak 
tam vypadají komunikace, i v jiných místních částí

- když to řeknu hrubě – na Martinské je aspoň pozůstatek něčeho čemu se říká asfalt, jsou 
místní části, kde se jezdí po šotolině, ty vodovodní šoupátka trpí, není jen Henčlov, je dalších 
10 částí, které trpí, samozřejmě území města Přerova, protože jak všichni vím, co chodíme 
pěšky, tak chodníky jsou taktéž v žalostném stavu

- chtěl jsem stručně vystoupit k věci Strojař – ano, je to hrozba pro nás pro všechny, ta jednání 
probíhají, probíhala již za ministra Vondry, následně Picka, ale co já tady nezapomenu 
vyzvednout je ta cena znaleckého posudku, věřím, vážení zastupitelé, že za 62 milionů Kč
bychom snad proto nikdy nikdo ruku, když se to v letech minulých ta cena byla 18 milionů 
Kč, dneska je 62 milionů, máme problém s Čechovou 43 za 7 milionů Kč, tak mi musíme 
prioritně samozřejmě jednat o to, jak nabýt zpátky do vlastnictví města za co nejnižší cenu, ale 
i teď ta vyvolávací cena 55 milionů Kč – vždyť to v rozpočtu ani nemáme

Mgr. Puchalský
- ještě než navrhnu ukončit diskusi nebo zábavu, tak bych chtěl říct, že i já jsem se setkal 

s vlivným člověkem, nikoliv s ministrem, ale pouze náměstkem ministra obrany p. Šedivým 
v r. 2010 za přítomnosti zde přítomného p. Kohouta a ten mi řekl – pane zastupiteli, v žádném 
případě neinvestujte ani korunu do letiště, do 3 až 5 let nebude, tady jsem to v r. 2010 sdělil, 
žádný ze zastupitelů na to v rozhodné době nereagoval, uplynulo 5 let a je to tak

občan – p. Vrána
- rád bych reagoval na regionální letiště, protože se mi nedostalo uspokojivé odpovědi, 

v podstatě nám p. Zácha řekl, že příští týden je představenstvo, které bude řešit rok 2013, 
výsledky roku 2013

- můj dotaz byl konkrétní a týkal se roku 2012, ty výsledky jsou už rok známy – tržby 
regionálního letiště byly 272 tis.Kč,  výkonová spotřeba 1 696 tis.Kč, zjednodušeně řečeno,
společnost vyprodukovala tržby 272 tis.Kč  a na to spotřebovala 1 696 tis.Kč, má 4 
zaměstnance – je tam ředitel, je tam technický náměstek, vedoucí letištního provozu a 
asistentka, osobní náklady těchto 4 zaměstnanců v r. 2012 byly 4 080 tis.Kč – chci se zeptat, 
jakou pracovní náplň ti 4 zaměstnanci mají a co v podstatě za dobu existence v této 
společnosti dělali

primátor Ing. Lajtoch
- my vám odpovíme písemně, už jsem vám to říkal na úvod, p. Vrána, že nejsme tady schopni 

nyní reagovat na všechny dotazy, takže dostanete písemnou odpověď

Mgr. Dvorský
- chci reagovat na vystoupení p. zastupitele Puchalského – před malou chvílí p. zastupitelka 

Netopilová nabádala politiky napříč politickým spektrem, aby lobovali za město Přerov na 
nejrůznějších místech, ať už na kraji, na vládě, v parlamentu a teď slyším, že p. zastupitel 
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společně s p. Kohoutem udělali už v r. 2010 maximum pro to, aby tady letiště nebylo, takže to 
jsem velice rád, že to takto slyším

p. Laga
- ano, v loňském roce zastupitelstvo dalo částem skutečně pravomoc v tom, že mohlo 

rozhodovat, co se bude dělat, schválili jste nám 550 Kč na občana, no a že osadní výbor 
v Henčlově za to nechal udělat chodník, tak to je naše věc, takže já nevidím v tom, že by nám 
něco na víc padlo, je to jenom z našeho osadního rozpočtu

Občan – p. Kohout
- k vyjádření p. Nekla – někdy v r. 2010 jsem vás kontaktoval, snažil jsem se vám doložit jaká 

je to hloupost podporovat civilní letiště, ale nereagovali jste, opravdu bylo od vás mlčení a 
vždycky jste hlasovali pro, pokud jste tolik věřili v tu dotaci, tak ponesete zodpovědnost, tak 
jako koalice, která pro to ruce zvedla, je to opravdu ekonomická hloupost, civilní letiště mezi 
dvěma mezinárodními letišti v takové krátké vzdálenosti

- chtěl bych se ještě vyjádřit k jedné věci – vezmu si výrok p. primátora o udavačích – ono už je 
to v množném čísle, já už jsem byl jako udavač nařčen veřejně na tiskové konferenci, tak já se 
k tomu hlásím, chtěl bych poprosit p. primátora o jednu věc, aby řekl občanům města Přerova, 
zastupitelům a novým politickým reprezentacím, jak se mají chovat, pokud narazí na trestnou 
činnost primátora Jiřího Lajtocha nebo jeho správní delikty tak, aby se mohli vyhnout těmto 
adjektivům a narážkám

primátor Ing. Lajtoch
- jak můžete vědět, že jsem udělal trestný čin, je to jedině tak, že jste v kontaktu s policií a že 

tyto zkreslené informace přenášíte, takže počkejte, až to proběhne, potom se můžeme dále 
bavit

- tady se prezentujete na veřejnosti, chcete se ukázat, já jsem řekl, že nezdravím udavače a to je 
pravda, vy jste mě udal u nejvyššího státního zástupce, takže nevím, proč bych vás měl 
zdravit, já jsem vám to řekl také v soukromí a ne tady na zasedání zastupitelstva

Mgr. Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy
- s ohledem na tu debatu na téma Strojař a kam směřuje, s ohledem na to předchozí vystoupení 

p. Ing. Kohouta jsem povinen vás upozornit na možnou potenciální budoucí kolizí s platnou 
legislativou, nepochybně máte v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, obecním 
zřízení, konkrétně § 85, tentokrát se jedná o písmenko a) ve vaší výhradní působnosti je 
záležitost nabytí, v tomto případě nemovitosti, což je Strojař, nicméně s ohledem na to, kam ta 
debata směřuje vám doporučuji, aby se v žádném oficiálním výstupu, který schválíte, 
neobjevil důvod, že důvodem pro nabytí této nemovitosti, tedy ubytovacího zařízení, je 
zamezení ubytování, mohli byste se totiž dostat do kolize s několika zákony, konkrétně se 
zákonem o finanční kontrola, čtvrtá část, který ukládá všem, kteří disponují s veřejnými 
prostředky dodržovat tzv. pravidla 3e – hospodárnost, efektivitu a účelnost a domnívám se, že 
pravděpodobně zdůvodnění, že chcete koupit ubytovací zařízení, abyste v něm zamezili 
ubytování by případné orgány, které by to mohlo zajímat, tak by se jim to asi příliš nelíbilo, 
v této souvislosti vám připomínám to, co je vám asi notoricky známé, což je § 38 odst. 1 o 
obcích, obecním řízení, který říká jinými slovy prakticky totéž, § 15, což je zákon o 
rozpočtových pravidlech

občan – p. Vyhlídka
- zakončil bych to s tím letištěm, jsou tam takové perličky, že Regionální letiště Přerov 

vyžaduje po přilétajících klientech 2 dny předem nahlášení, k ničemu to dnes není, protože 
stačí, včera jsem se zastavil na letišti, byl jsem se tam podívat, funguje letecká škola Petra 
Navrátila, ta jede pořád, má tam dokonce kapacitu na opravy, je to zajímavé, jsou tam vojenští 
piloti, kteří létali ve Vodochodech, jako zkušební piloti, včera tam bylo 5 lidí a Regionální 
letiště Přerov – pusto a prázdno, tam ani noha, ale byla neděle, problém je v tom, že vybírané 
poplatky, které vybírala vlastně armáda byly v podstatě posledním půlroce minulého roku 
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sníženy, bylo to trochu přístupnější, ale jinak pokud někdo hlásí přílet nebo odlet, tam se 
v podstatě jenom do éteru zavolají nějaké nutné údaje, jinak tam není nic potřebné, čili ti 4 
lidé, kteří jsou zaměstnáni na RLP, tak to je opravdu jako něco takového jako „mrtvému 
zimník“ jak se říká, to je zadarmo drahé, jak to sdělil p. Vrána za ten r. 2012, to je teda 
perlička, tak kdyby si hospodařila kterákoliv firma, tak už je na ni možná podáno trestní 
oznámení, silně to připomíná s daleko výraznější podporou Přerovskou rozvojovou, která byla 
něco podobného

občan – p. Bořuta 
- nejsem ze státní správy, ani nemám zkušenosti tady s těmito věcmi, já jsem z byznysu, léta 

dělám byznys na manažerských pozicích a měl jsem i společnost s ručením omezeným, která 
přestala vytvářet zisk, která ztratila výkon, která neprosperovala, co s takovou společností, 
jednoduchá cesta, na to existuje zákon a zákonným způsobem ji uzavřít, ukončit její činnost a 
na to bych se chtěl zeptat, jestli mi teda pánové odpoví na toto jednoznačnou odpovědí – je 
potřeba RLP, ukončit její činnost a uzavřít? Když ta společnost neprodukuje žádný zisk a není 
k ničemu, souhlasíte se mnou?

primátor Ing. Lajtoch
- jsme tam 3 akcionáři – město Přerov, Olomoucký kraj a Zlínský kraj založili tuto společnost, 

ono se počítalo, že ze začátku tato společnost nebude zisková, počítalo se, že bude 
zabezpečovat smíšený provoz, říkáte tady, zastupitelé v koalici, ale ten stejný názor měli 
zastupitelé Zlínského kraje, Olomouckého kraje, kteří dávali tyto finanční prostředky do 
provozu RLP, aby se ta činnost rozběhla a aby tady mohl vzniknout smíšený provoz letiště

- bylo nám slibováno počínaje minstrem za ODS, konče teď dalšími posledními ministry, že 
letiště tady zůstane, že bude v provozu a vítali spolupráci s civilní částí, že by se tato činnost 
mohla nějakým způsobem rozvíjet

- ano, na podzim letošního roku se přesunula vrtulníková základna, regionální letiště předalo 
licenci, kterou mělo na provozování letiště dočasně Lomu Praha, což jsou letecké opravny 
Malešice, aby mohli zabezpečit tu překlenovací dobu provozu letiště a samozřejmě počítalo se
se spoluprácí RLP na provozu letiště

- v současné době bychom se měli sejít na představenstvu, pokud nebude společnost směřovat 
k dalšímu rozvoji nebo k tomu, aby vytvářelo zisk, budeme navrhovat, tak jak to tady řekl p. 
Zácha, budeme usilovat, aby tato obchodní společnost šla do likvidace, nebo aby šla do 
útlumu

- bude to na programu představenstva teď ve čtvrtek a samozřejmě budeme zastupitele 
informovat

1002/22/10/2014 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami vznesenými na 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.4.2014

Hlasování: 28 pro, 1 nehlasoval, 5 nepřítomných
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11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 10. února 2014            
v 18.15 hodin.

V Přerově dne 17. 2. 2014

         Ing. Jiří Lajtoch
                            primátor města Přerova

             Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
                                   člen Rady města Přerova

        Ing. Michal Symerský
člen Zastupitelstva města Přerova


