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Z Á P I S

z 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 16. června 2014

P O Ř A D:

1. Zahájení

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání Zastupitelstva, informace                     
z výborů

3. Majetkoprávní záležitosti

4. Finanční záležitosti

5. Rozvojové záležitosti

6. Veřejné zakázky

7. Školské záležitosti

8. Sociální záležitosti

9. Různé

10. Náměty, dotazy a připomínky

11. Závěr zasedání
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Přítomni:

A. Předsedající:

Ing. Jiří Lajtoch - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni: - Mgr. Lenka Ticháčková, Ing. Richard            
    Šlechta a Ing. Ivan Machát

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

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

Omluveni:  Mgr. Lenka Ticháčková, Ing. Richard Šlechta a Ing. Ivan Machát

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

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. Dušan Hluzín a MUDr. Michal Chromec

Hlasování o ověřovatelích: 29 pro, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni

Písemné pozvání na dnešní 24. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 
bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 26. května 2014, 
pod evidenčním číslem 295/2014. 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 24. zasedání 
Zastupitelstva města? 

Mgr. Puchalský
- vzhledem na situaci kolem katastrálního území Veselíčko a vidím tady p. starostu navrhuji, 

aby materiál 3.1.5 byl v rámci Majetkoprávních záležitostí projednáván jako první

Hlasování o návrhu Mgr. Puchalského: 30 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval

Hlasování o celém upraveném programu: 32 pro
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1085/24/1/2014 Zahájení, schválení programu 24. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           
16. června 2014,

2. schvaluje Mgr. Dušana Hluzína a MUDr. Michala Chromce za ověřovatele 24. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

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

- Bez písemné předlohy

Mgr. Puchalský
- k odpovědi, která se týkala zjištění ke střešní krytině bytového domu Jižní čtvrť III/8,9,10 –

pátral jsem po mnoha věcech kolem toho – jestliže závěr zní z dostupné dokumentace, že 
nelze…

- z důvodu technické závady nahrávacího zařízení nebyl pořízen zvukový záznam 
diskusního příspěvku zastupitele Mgr. Puchalského 

p. Zácha
- i když p. zastupitel řekl, že nechce odpovědět, odpovíme vám písemně, ale jestli vás můžu 

požádat, pokud máte 12-ti stránkový dokument, já bych o něj požádal, žádám o něj veřejně, 
mně se nikdo bát nemusí, budu za to nesmírně vděčný, protože jak jistě víte, tak v 98 jste byl u 
toho, byl jste v té době jistě zastupitelem a jestli víte, že je tam ta pochybnost, tak proč jsme to 
už dávno neřešili, proč to řešíme v r. 2014

- dvě volební období zpátky zde bylo několik zastupitelů, o Jižní čtvrti se ví a tady jsme se 
dočetli zpětně v materiálech, že do té střechy teče, jestliže jsme milion dostali zpět, to neřeší 
ten problém

- já s vámi souhlasím p. zastupiteli, že pokud to dílo bylo špatně odvedeno, tak má z toho 
vzniknout odpovědnost k daným osobám, tak mi s tím, prosím, pomozte

Mgr. Puchalský
- rád vám pomohu, opatřím si souhlas dotyčné osoby, která pracovala na domovní správě, velmi 

rád vás v té věci navštívím, jenom bych chtěl upozornit, že jsem v rozhodné době nebyl 
zastupitelem, jsem zastupitelem od r. 2006 a v rozhodné době jsem byl asi možná 2 nebo 3 
měsíce tajemníkem městského úřadu

1086/24/2/2014 Informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Hlasování: 29 pro, 3 se zdržel



4

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

1091/24/3/2014 Záměr statutárního města Přerova nájem nemovitých věcí v majetku  
statutárního města Přerova  části  pozemku p.č. 1137/8 v k.ú. Veselíčko 
u Lipníka nad Bečvou

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo schválit záměr statutárního města Přerova, 
nájem části pozemku p.č. 1137/8, lesní pozemek o výměře cca 33320 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka 
nad Bečvou ve vlastnictví statutárního města Přerov.

Diskuse:

RNDr. Krestýn, Ph.D.
- v přílohách máme zprávu odborného lesního hospodáře – na úvod bych uvedl, že tato oblast je 

jediným lesním pozemkem, kterým město disponuje, odborný lesní hospodář tam popisuje 
rozsáhlá rizika a rozsáhlé škody, které vlastně bude mít rozšíření této těžby na celý lesní 
unikátní biotop, tohle je třeba brát velmi vážně, navíc je tam vyjádření starosty Veselíčka, 
který popisuje rozsáhlé škody na přilehlých domech a na zámku, které už v minulosti 
obyvatelé Veselíčka utrpěli v souvislosti z touto těžbou, to je také potřeba brát v potaz

- jen ještě doplním – v těsné blízkosti se nachází oblast svrčovských rybníků, která je přírodní 
památkou, Evropsky významnou lokalitou, navíc se tam popisuje o možnosti pohybu spodních 
vod, vysunutí studní v chatové oblasti atd.

- vzhledem k těmto velkým rizikům a možným škodám, nebudu pro tento návrh hlasovat a 
doporučuji tento záměr neschválit

- pokud se obáváme o stavbu dálnice, chci jen uvést, že v blízkosti funguje aktivní lom 
Podhůra, který je vlastně nad Týnem nad Bečvou, což je pár kilometrů od Veselíčka, kde se 
neustále těží, ke škodám tam nedochází, navíc u Hranic je lom Střítež, takže si myslím, že 
stavba dálnice by neměla být ohrožena tím, že neschválíme rozšíření těžby v tomto lomu 
Veselíčko a s tím spojenou devastací této oblasti

p. Passinger
- na majetkové komisi se tento materiál projednával a vedle mne seděli zástupci Kamenolomu 

nebo té společnosti, která chce zahájit tu těžbu a konkrétně jsem se ptal na dotazy, co na to 
obec Veselíčko, jaký je dopad na životní prostředí, co na to říkají Radvanice atd., protože tak 
trošičku tu oblast znám, v podstatě jako rodák ze Sobíšek, když jsem nakoukl z postele, tak 
kdykoliv byl odstřel, tak Veselíčko nebylo vidět, samého mne překvapilo, že na komisi bylo 
vyjádření, že obec k tomu nemá připomínek a přitom zde v materiálu připomínky jsou, že je 
obec jednoznačně proti, nebudu hlasovat pro, jsem proti tomu, abychom tento kamenolom 
otevřeli

Mgr. Netopilová
- podpořím dva předchozí názory, samozřejmě naprosto souhlasím s tím, co říkali přede mnou 

oba pánové, dále mě celkem udivuje, že Rada města tak lehce odsouhlasí něco, co se dotkne 
mnoha obyvatel, co je opravdu hrozbou pro velmi cenné území nejenom pro obyvatele 
Veselíčka a okolí, ale také pro Přerov a chybí mi také jakási komunikace s obcí Veselíčko, 
protože pokud vím, tak to, co uloženo zákonem bylo splněno, ale nic víc, žádná další 
komunikace, žádný další zájem, takže jednoznačně proti povolení těžit kámen ve Veselíčku
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Mgr. Kulíšek
- p.Netopilová, rada nic neodsouhlasila, rada pouze předkládá zastupitelstvu ke schválení, 

schvaluje zastupitelstvo

p. Hlavinka
- k p. Passingerovi – stanovisko obce Veselíčko jsme znali na komisi, nevím, na které komisi 

jste byl vy, ale bylo to tam prezentováno
- chci zde říci jen jednu věc, že samozřejmě ta diskuse probíhala – pro občany obce Veselíčko 

určitě nebude příjemné, když se znovu otevře lom
- stanovisko, že jsme se nakonec většinově přihlásili schválit tento záměr, spočívá v tom, že 

většina občanů města Přerova chce, aby ta dálnice D1 byla co nejdříve
- jestliže dnes hovoříme o zhoršení životního prostředí, bezpochyby k nějakému dojde, hlavně 

v okolí Veselíčka a možná Radvanic, ale p. Krestýn možná neposlouchal, ale ten problém je 
v tom, že ten násypový materiál nedostačuje z těch stávajících lom v blízkosti a on se bude 
muset prostě od někudy dovézt, třeba přes půl Moravy, takže samozřejmě pro občany 
Veselíčka to možná bude nepříjemné, ale kdyby se vozil odjinud, tak ta doprava bude 
nepříjemná pro občany mnohých obcí a bude se vozit z větší vzdálenosti

- myslím, že to byl hlavně tento důvod, proč jsme ten záměr nechtěli zabít a proč jsme hlasovali 
pro schválení tohoto záměru, myslím si, že debata o vlastním otevření lomu bude ještě 
probíhat se zástupci firmy Kamenolomy ČR

p. Mlčák
- pokud jsou zde zástupci Kamenolomu s.r.o. – měl bych dotaz, protože neznám, nevím, není 

uvedeno jaká je výtěžnost, jaká je kapacita stávajících kamenolomů v okolí, víme, že se tam 
dolovalo, že se tam kámen dostřeloval a odvážel na dálnici trošku dále, jestli to prostě není jen 
ve spojitosti s tím, že Veselíčko v podstatě je otevřeno přímo k dálnici a je potřeba to takto 
řešit

Mgr. Puchalský
- problém vidím šířeji, nicméně soustředím se na některé aspekty jak formálně právně a potom i 

ty, které tady padaly
- o tom, že bychom měli komunikovat a spolupracovat s obcí Veselíčko, na jejímž katastru 

území leží a my jsme jeho pouze vlastníkem, znovu opakuji – pouze vlastníkem, měli bychom 
znát zájem občanů Veselíčka a samozřejmě příslušných politických orgánů nebo správních 
orgánů, my ho známe, mě nejvíc vadí, že jsme na to stanovisko nereagovali, nesešli jsme se se 
zástupci Veselíčka a nehledali porozumění, my se snažíme zneužít vlastnictví v neprospěch 
jiných a to nepovažuji za mravné, chovejme se jaksi mravněji

- navážu na to, co říkal p. Krestýn – to jsou nesporná fakta a hodnoty, které bychom měli ctít, 
to, co říká p. Hlavinka je naprosto nepřijatelné, nikdy jsem nenašel v materiálech Ministerstva 
dopravy a v dalších materiálech, které kvalifikovaně hovoří o možné dostavbě dálnice D1, že 
by její dostavba stála na tom, jestli bude lom Veselíčko zprovozněn nebo ne

- jediný, kdo může uzavřít nájemní smlouvu s příslušným zájemcem, který hledá byznys, jako 
všichni ostatní na tom trhu, to nám musí být jasné, jsme my zastupitelé města Přerova

- nájemní vztahy, pokud je mi známo ze zákona, řeší rada přímo, proč my máme alibisticky 
jako zastupitelé za radu rozhodovat něco, co si rada má rozhodnout kvalifikovaně sama a 
v neposlední řadě, samozřejmě tak to je p. Rašťáku, o tom není pochyb, vy pravděpodobně 
zákon o obcích neznáte, to je vše, co k tomu mám

- takže já bych rád, abychom naprosto důsledně a odpovědně i za občany Veselíčka, jako za 
občany Přerova, tyto věci hodnotili, abychom se nenechali vtahovat do konkurenčního boje o 
kámen v prostoru okresu Přerov, protože se staví dálnice



6

Mgr. Rašťák – technická
- nevím, proč před chvílí bylo zcela bezdůvodně použito v projevu p. Puchalského mé jméno, 

vůbec tomu nerozumím, byl bych rád, aby ho p. předsedající trochu umravnil v tom, jakým 
způsobem se vyjadřuje

Hlasování o udělení slova: 30 pro, 2 nehlasovali

občan – p. Tomáš Šulák – starosta obce Veselíčko
- zdravím z obce, o které se mluví – o nás, bez nás – velmi mne mrzí, že tato záležitost se 

projednávala, aniž bychom byli kdykoliv přizváni k nějakému jednání natož pak, když jedná 
nějaká komise, která má něco doporučit a vlastně účastní se toho Kamenolom a neúčastníme 
se toho my

- my jsme samozřejmě dávali stanovisko v březnu, kdy jsme jednohlasným usnesením 
zastupitelstva tady tuto možnost odmítli s tím, že jsme čekali kolegialitu jiné samosprávy, že 
když my s tím nesouhlasíme, tak vlastně jiná samospráva, která rozhoduje o úplně jiném 
území, kterého se to týká, bude vlastně solidárně držet náš názor, doufáme, že se tak stane i po 
dnešním jednání, byť tady ten návrh byl předložen

- jen bych zopakoval jen pár bodů, které jsem psali v tom stanovisku a přidal 2 další – jde o to, 
že dobýváním kamene dojde k odstřelům horniny, dojde k pohybu nadloží, budou poškozeny 
nosné konstrukce rodinných domů, praskání zdiva, fasád, znehodnocování nemovitostí 
občanů, v lomu ve Veselíčku, kde vidíte tu mapu – ty domy, kterou jsou tam nejblíže, tam na 
začátku devadesátých let skončila těžba, takže pamatuji, když se tam ještě střílelo, přistěhoval 
jsem se, neznám to úplně v té době největších odstřelů

- druhou věcí – doprava vytěženého kamene ze stavby dálnice – to je právě to zaklínadlo, 
existuje tady více kamenolomů, máte studie, kolik mají ty jednotlivé lomy v Podhůře, ve 
Výklekách, kamene?Mají ho dost, nemáte studie, kterými se o toto tvrzení opírá

- průjezd Veselíčkem je dnes limitován dopravními značkami – zákaz vjezdu vozidel těžších 
nad 5 t, tady hrozí velká obava, že ty náklaďáky by mohly jezdit přes vesnici, poškozovaly by 
vodovodní řád, kanalizaci, plynové potrubí, přípojky soukromých majitelů

- dobývání kamene je spojeno s prašností a výraznou hlučností, to si uvědomí všichni nejenom 
v naší obci, ale i v okolí, kde dojde k těm detonacím, navíc zámecký park, který tam máme se 
nachází v blízkosti toho rozšiřovaného prostoru

- zámecký park jsme v posledních letech obnovili z fondů EU, chceme, aby to byla nová 
turistická atrakce regionu, obnova stála asi 15 milionů, zámek opravilo Ministerstvo školství 
asi za 40 milionů z další evropské dotace, to jsou všechno budovy, které se snažíme vlastně 
obnovovat vlastními silami a to, že obec nevlastní zámek a je tam pasťák Ministerstva 
školství, to, že jsme prohráli soudní spor o lesy, které patří nyní městu Přerovu, když po právu 
by měly patřit potštátským a ne nějakým komunistickým rozhodnutím z padesátých let a na 
základě soudu to bylo přiřknuto městu Přerovu, tím se vás nechci dotknout, tím chci 
upozornit, že jsou to věci, kterými jsme opravdu determinováni, je determinován náš rozvoj, 
jednak zámek, kde sídlí Ministerstvo školství, lesy patří Přerovu a nyní se ještě rozhoduje o 
nás bez nás, je to opravdu velice smutné

- další, čeho se obáváme, je dopad na spodní vody, při odstřelech dochází k pohybu masivu, 
může dojít k popraskání sedimentů a vzniklou tektonickou poruchou se může vytratit 
z místních studní, připomínám, že je tam lokalita zámku, je tam záložní zdroj pitné vody pro 
obec, toho všeho by se vlastně ta těžba dotkla, např. i v chatové oblasti není doposud zaveden 
vodovodní řád, je to oblast, kde sídlí řada obyvatel Přerova a mají tam požadavek vybudovat 
vodovod, aby v 21. století jsme tam z vlastních zdrojů se tam snažili za 3 nebo 4 miliony 
nashromáždit a vlastně civilizovat obec i v této místní části, samozřejmě kamenolomem a 
těžbou bychom to nemohli uskutečnit

- jsou další argumenty – výrazně by se tam změnilo mikroklima, jsme známi jako oblast 
sadařství, pěstuje se tam vinná réva, meruňky, třešně, ovoce, toto by mělo dopad na rozvoj 
ovocnářství, jsou to také výtvory lidských rukou, nejenom životní prostředí, máme tady 
samozřejmě budovu zámku a co je takové nejsmutnější a to vlastně ani není v našem dopise je 
to, že opravdu jsme doufali, že pohled na životní prostředí v současné době v r. 2014 bude 
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opravdu jiný než v r.1982, 1988, kdy se vlastně rozhodovalo o tom, že tam bude obnovena 
těžba, je opravdu velice absurdní tvrzení Kamenolomu ČR, se kterými jsme také neměli tu 
čest se pobavit, protože nás neoslovili, ani nějakou zmínkou, že bychom se měli bavit, že obec 
je vázána názorem svého právního předchůdce MNV Veselíčko, tady tuto absurditu 
samozřejmě odmítáme, co je nejzávažnější je fakt, že zákon č. 201/2012 o ochraně ovzduší 
nutí, že k obnově těžby je potřeba řízení o povolení provozu, čili provoz byl povolen před 
platností tohoto zákona, samozřejmě řada dalších kroků, jako je ochrana vod, ovzduší, 
přírodního prostředí, je zde úplně nová legislativa po listopadu 99, čili všechny staré věci, 
které povoloval báňský úřad v minulosti jsou opravdu produktem minulého režimu

- chtěl bych vás požádat, abyste tady všichni našli odvahu a odmítli záměr pronajmout tento 
prostor komukoliv, udělejte si studii, jaká je výtěžnost lomů v okolí a to nejenom v tom 
bezprostředním, ale i v dalším okolí, samozřejmě bude tady potřeba udělat i nějakou analýzu 
posouzení vlivu EIA na životní prostředí, což jsou věci, která nemáte v rukou v tuto chvíli, je 
to opravdu velice závažná situace, žádám vás o odvahu a o odmítnutí tohoto záměru

primátor Ing. Lajtoch
- reagoval bych možná i na slova Mgr. Puchalského, který tady hovořil o tom, že jsme 

nekomunikovali, já jsem spíše čekal, že p. starosta přijde a bude také chtít komunikovat 
s námi, materiál se projednával na Radě města Přerova, probíral se ze všech stránek a proto 
jsme řekli, ať se to otevře na veřejnosti, ať se ten materiál přesune, jako významná záležitost, 
na Zastupitelstvo města Přerova

- samozřejmě všichni víme, že kompetence pronájmu má Rada města Přerova, nicméně si 
myslím, že to je zásah do krajiny a proto jsme řekli – přesuňme to na jednání zastupitelstva

- na jedné straně samozřejmě rozumím p. starostovi, na druhé straně, když se stavěla dálnice 
0135 do Říkovic, tak všechny nákladní automobily jezdili přes Kozlovice, jezdili kolem těch 
obcí, takže počítáme s tím, aby se dostavěla dálnice, tak prostě musíme nějakou dobu strpět 
zvýšený provoz, který zde bude

- my budeme muset být tolerantní k provozu, který nastane, nedokážu teď říct, jestli se zhorší 
životní prostředí, to tu měli asi vystoupit pánové, kteří požádali o pronájem

- pokud by se tento záměr schválil, měl by se dopracovat o to, co zde řekl p. starosta a měl by 
svým způsobem konstatovat, jak by to mělo být do budoucna

- záměr bude viset na úřední desce a do této doby můžeme doplnit řadu informací, které by 
potom následně měly být řešeny ke konečnému schválení

RSDr. Nekl
- je velmi zajímavé, že jedna skupina se ohání tím, že před listopadem bylo něco vydáno a je to 

správné, p. starosta hovořil o tom, že před listopadem, kde ti komunisti věci udělali blbě a je to 
nesprávné, takže, prosím vás, pojďme se bavit, co budeme dělat teď, vycházíme ze současné 
doby a nemluvme tady populisticky, že nějací komunisti rozhodli, že bude les patřit místo 
Potštátu Přerovu

- myslím si, že otevřít lom ve Veselíčku je opravdu zločin na životní prostředí a okolí Přerova, 
protože to, co zde bylo řečeno, je pravdou

- pokud mě rozum a mysl neklame, tak na konci loňského období, když byl přijímaný nový 
výhled velkého územního plánu Moravskoslezského a Olomouckého kraje, bylo řečeno, že 
jsme velmi bohatí na ložiska kamene a stavebních materiálů a protože je jich otevřeno 
dostatečné množství, nebude se v nejbližší době povolovat otevírání a těžba nových zařízení, 
tzn., že v blízkosti Přerova, Olomouce, Nového Jičína je dost lomů, které by mohly zásobovat 
výstavbu dálnice kvalitním štěrkem, i když tvrdí, že Podhůří a Výkleky nestačí

- všichni víte, že poslední 3, 4 roky velmi bojuji s ministry dopravy, aby byla dálniční síť kolem 
Přerova ukončena a uzavřena, ale já si myslím, že neotevření lomu na Veselíčku neohrozí 
v žádném případě dostavbu dálnice D1 z Říkovic do Lipníka, protože jak říkám, co já mám 
informace, tak v dosahu několika desítek kilometrů je ložisek kvalitního materiálů na podloží 
dálnice dost
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Mgr. Puchalský
- musím reagovat na p. primátora – on říká: „my jsme materiál předložili zastupitelstvu proto, 

že jsme si vědomi toho, že jde o značný zásah do krajiny“, to tak je
- já se ptám, proč v tom materiálu není kvalifikované stanovisko orgánů ochrany přírody a 

krajiny – není tady, proč tady nejsou materiály, ze kterých bude zcela jasné, že situace 
v lomech,  které jsou v dostupné oblasti, je kritická, že se nedostává kamene a proto je 
nezbytně nutné, aby dálnice D1 mohla být zahájena její výstavba podle názoru Ministerstva 
dopravy někdy pravděpodobně na podzim nebo v I. čtvrtletí příštího roku, je nezbytně nutné 
začít těžit na Veselíčku, ale předtím samozřejmě, protože my jsme vlastníky tohoto území se 
po nás žádá, abychom uzavřeli nájemní vztah s tím, kdo samozřejmě v tom těžebním byznysu 
se ocitá nebo chce z něho profitovat

- materiál je unáhlený, prchlivý, nedostatečný, že nám nezbývá nic jiného, že celý záměr 
opravdu odmítnout z mnoha důvodů, ale především proto, že si přece nenecháme vlastní 
majetek devastovat kamenolomní lobby, to je velmi prosté, když na to území zajedete, půjdete 
tam na houby, tak to je krásný prostor, který bychom si jako vlastník měli chránit, neznám 
vlastníka, který by si chtěl způsobit škodu, my chceme zdevastovat vlastnictví obce Přerova a 
ještě ohrozit životní prostředí obce Veselíčko, takže to je pro mě naprosto nepřijatelné

Mgr. Grambličková
- přišla jsem na zastupitelstvo docela na vážkách s tím, jak se mám v této situace rozhodnout, i 

když pro mě je vždy směrodatné to, jakým způsobem má jakákoliv činnost dopad na životní 
prostředí, tak jsem se od začátku přikláněla k negativnímu stanovisku k tomuto záměru

- děkuji všem, kteří tady hovořili, protože jejich argumenty a v tomto případě zejména 
argumenty p. Krestýna mě utvrdily v tom, že tento záměr neschválím a myslím si, že bychom 
opravdu měli všichni zvážit, co je pro nás důležitější, jestli řekněme byznys někoho z těch, 
kteří určitě z toho byznys mít budou a nebo ochrana našich lesů

- jsem známý ochránce žab a všeho kolem toho, takže pro mě je opravdu důležité to, aby to 
životní prostředí zůstalo pokud možno nepoškozené

Hlasování o udělení slova: 31 pro, 1 nehlasoval

občan – p. Motyka
- v tomto okamžiku vás už jen prosím za občany Veselíčka, než budete hlasovat zvažte, co by to 

přineslo lidem, kteří ve Veselíčku žijí, to by nebylo asi moc pěkného a mnoha občanům, kteří 
mají i u nás chaty postavené a také, prosím vás, zvažte to, co by to přineslo vlastně vám –
městu, protože tak, jak v tom přílohovém materiálu vyjádřili technické služby, tak vy byste 
v podstatě sklidili něco, nějakou hrůzu vyrabovanou, kterou byste stejně museli rekultivovat a 
to, co by vám ta těžba přinesla, tak to byste vydali na tu rekultivaci a ještě by v tom byla 
spousta práce, takže ještě jednou moc prosím berte na nás ohledy a buďte proti

Hlasování o udělení slova: 31 pro, 1 nehlasoval

občan – p. Reclík – zástupce firmy Kamenolomy s.r.o.
- jsme majitelé dobývacího prostoru Veselíčko, ve kterém je povolená tzv. hornická činnost 

nebo-li těžba od r. 1986 včetně trhacích prací, toto povolení je neustále platné a přestože tady 
bylo zpochybňováno, skutečně zákon 61 hovoří o tom, že všichni současní účastníci řízení 
jsou vázáni stanovisky svých předchůdců, takže i obec Veselíčko je v podstatě vázaná 
stanoviskem, který v tom r. 1986 vydal MNV Veselíčko

- byla tady diskutována záležitost, jestli se dá materiál z lomu Veselíčko nahradit a jestli je 
nějaké nepřeberné množství zdrojů v okolí Přerova, kde by se dal tento materiál získat, padlo 
to zde i ze strany p. primátora, který vzpomínal, jakým způsobem jste trpěli v předcházejících 
letech, kdy se dělala dálnice jižně od Přerova, kdy přes vaše město a okrajové části byl vožen 
tento materiál, takže je vám z tohoto argumentu jasné, že naopak proti vašim domněnkám 
těchto lokalit, kde materiál, hodící se k těm násypům toho územního tělesa dálnice je 
k dispozici, budou to v podstatě 3 lokality – Veselíčko, Výkleky, Podhůra
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- padlo tady, že obnovená těžba na Veselíčku bude představovat různé negativní dopady na své 
okolí, na občany, ať už se to týká účinků trhacích prací, ať už se to týká prašnosti, hluku, vlivu 
na podzemní vody

- řada z vás vystupovala velmi přesvědčivě, že už ty problémy vidí a že je dovede kvantifikovat, 
já jsem geolog a nemyslím si, že by to bylo tak jednoduché a vycházím ze zkušenosti, 
z poznatků, kdy máme 35 činných kamenolomů po celé republice, ale padla tady jedna 
zajímavá věc a to bylo to, že přece se ten materiál může dovézt z Podhůry, tam jako ta těžba 
neškodí, tam není žádný negativní problém a je samozřejmě rozdíl po trase, jestli to vezu např. 
15 km nebo 2 km z Veselíčka, potažmo tomu odpovídá více lidí, kteří by byli nějakým 
způsobem dotčeni, ale připadá mi to jako taková ta naše česká povaha – ano, já chci, v tomto 
konkrétním případě chci dálnici D1 dokončenou tak, aby se objížděl Přerov, aby to bylo 
jednak pohodlné a jednak, aby Přerováci netrpěli tou záplavou automobilů, ale na druhé 
straně, pokud toto, co já chci něco vyžaduje, tak se přikláníme k tomu – udělejte si to 
sousedovi na dvorku, ale ne u mě, že jakákoliv těžba kameniva je určitý negativní zásah, to 
vám samozřejmě nebudu tvrdit, protože to není pravda, na druhé straně padlo, že už jsou nyní 
jiné předpisy, co se týká životního prostředí, myslím si, že každý, kdo by byl v okolí těžby 
v tom regionu Veselíčko by je mohl uplatnit a že tato činnost by byla kontrolována se vší 
důsledností, všemi složkami ochrany životního prostředí ať už tady z přerovského magistrátu 
nebo z krajského úřadu nebo z inspekce životního prostředí

- my prostě vycházíme z toho, že těžba byla povolena a máme oprávnění tím, že ten dobývací 
prostor je náš a jenom jsme prostě přišli za vlastníkem pozemku, což je Statutární město 
Přerov, že bychom rádi po dobu výstavby nebo dokončení dálnice kolem města Přerova 
využili materiál, který v tom kamenolomu je, který je vhodný na těleso té dálnice

- jsem Opavák, ale sídlo firmy máme v Ostravě a nepřál bych vám jezdit denně po ostravské 
části dálnice D1

- přišli jsme za městem Přerovem jako za vlastníky pozemků s žádostí, zda nám prostě 
neumožní pokračování v těžbě v dobývacím prostoru Veselíčko na pozemcích, které jsou ve 
vlastnictví města Přerova s tím, že by se jednalo o nějakou majetkoprávní formu vztahu, padlo 
tady, že byste měli náklady na rekultivaci – naprosto mylná informace, vzhledem k tomu, že 
se jedná o dobývací prostor, tak musíme dneska tvořit na vázaném účtu finanční rezervy na 
sanace a rekultivace a důlní škody, pokud se těží a tyto peníze nemohou být ani předmětem 
konkurzu a musíme je zpátky vložit do rekultivace, popřípadě na úhradu důlních škod, které 
tou činností vznikají a samozřejmě pokud by se jednalo o uzavření nájemního vztahu, tak 
nájemní vztah by trval do doby ukončení rekultivace a teprve poté by se zpětně předávaly 
pozemky vlastníkovi

p. Krestýn
- cítil jsem, že příspěvek p. Reclíka cílil na můj předchozí, tak bych jenom zareagoval – byl tam 

zmiňován lom Podhůra – vzdálenost dolů Veselíčka od lomu, trhacího prostoru je vzdušnou 
čarou nějakých 200 – 250 m, což je vlastně přímé sousedství, vzdálenost těžebního prostoru 
lomu Podhůra od nejbližší zástavby je 1,5 km a více, takže situace v lomu Podhůra je trochu 
jiná, navíc tam ta těžba neustále probíhá, takže nevím, jak tam dochází k těm škodám na 
majetku ostatních obyvatel, pokud dochází, tak kompenzace tam nějaká bude, nicméně v lomu 
Veselíčko byla těžba zastavena a domy byly opraveny, takže tady ta situace je trochu jiná

p. Hlavinka – technická
- požádal bych po ukončení diskuse o 5-ti minutovou přestávku před hlasováním

občan – p. Tomáš Šulák – starosta obce Veselíčko
- zeptal bych se zástupce z Kamenolomu s.r.o. proč když vlastně měli zájem obnovit těžbu, proč 

neinformovali naši obec, mohli jsme dát diskusi, mohli jsme o tom být informováni
- reagoval bych ještě na p. primátora – že opravdu sledovat všechny jednání Rady a 

Zastupitelstva města Přerova není v našich možnostech, my jsme na obci 2 pracovníci, 
nemáme městský úřad k dispozici tak jako vy a jsme rádi, že děláme to, co děláme, 
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každopádně vy od toho 30.4., kdy jste měli Radu města jste nás mohli informovat a pozvat nás 
na to jednání, kde bychom řekli svůj názor

p. Jandová
- kudy by se kámen vozil z Veselíčka, jestli mi může někdo říct tu trasu, protože tam určitě jsou 

i další obce, které asi v současné době o tom asi nevědí

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- přečtu vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, které je přílohou tohoto materiálu, kde se 

říká – odvoz materiálu z rozšiřované lokality pozemku by v zásadě by byl po stávajícím 
připojením  vjezdu na krajskou silnici III/43 v k.ú Veselíčko, pokud by provozovatel lomu 
uvažoval o jiné možnosti musel by požádat o SSOK o souhlas

Hlasování o udělení slova: 30 pro, 2 nehlasovali

občan – p. Gregor
- mám několik otázek na zástupce Kamenolomu – zda by nemohl být použit štěrk z Bečvy
-vlastním pozemek hned vedle a chci mít rodinu – vy, jestli to schválíte, tak se vás chci zeptat –
přijedete tam za mnou s dětmi, s vnoučky, jakmile tam bude prach – jste všichni vítáni, přijedete?

p. Mlčák - technická
- měl jsem dotaz na výtěžnost, na kapacitu těch kamenolomů a nějak se mi odpovědi nedostalo, 

jestli Podhůra opravdu skončí, jestli Výkleky a Hrabůvka skončí, jestli tam už není co vytěžit, 
ale pochopil jsem od zástupce Kamenolomu, že v podstatě, že jak se říká, že je to před dveřmi 
dálnice, takže se jedná o to, že se by se mělo těžit na Veselíčku

Ing. Dostal
- chci se zeptat zástupce z Kamenolomu, zda by nám mohl říci, jaké existuje náhradní řešení, 

pokud tento záměr zamítneme, odkud se to bude vozit, jak daleko, když víme, že třetí lom je 
důležitý právě pro to otevření

Hlasování o udělení slova: 31 pro, 1 nehlasoval

Občan – p. …zástupce Kamenolomu s.r.o.
- parcela, kterou vlastníte je daleko větší, původní těžba měla jít na hranici směrem dolů
- obec Veselíčko bylo vždy při projednávání problematiky, naposledy v r. 2004, kdy se dělal 

nový plán rekultivace, v té době i město Přerov, už jako vlastník pozemku, jediné, co tam obec 
Veselíčko argumentovala, chtěla, že s tím souhlasí, ale že si vymiňuje v plánu rekultivace, aby 
tam zůstala vodní plocha, my jsme počítali s tím, že musíme hrabanku i pařezy někde uložit, 
stávající dobytý prostor se zaveze a druhá polovina, tzn. na vašem pozemku, má vzniknout 
vodní plocha o hladině asi 1,5 m, samozřejmě plán se dá změnit, protože nevíme, co budou 
dělat spodní vody, bude to na základě hydrogeologického posudku, tzn. vždy byl účastník 
obec Veselíčko, my jsme ji vyšli vstříc už v předcházejícím období, protože po revoluci tam 
byla stávající technologie, nevyhovovala, byla špatná, my jsme to zlikvidovali, na žádost 
Veselíčka jsme jim prodali pozemky, budovy sociálního zařízení se prodaly památkovému 
ústavu

- v této problematice obec Veselíčko není účastníkem řízení, jste vy, jako majitel pozemku, 
máte zásadní právo do toho mluvit a rozhodovat

- zásadní věc je ta, že povolení jsou platná a my, ať to dopadne jakkoliv budeme nadále těžit 
lom Veselíčko, všechny trhací práce, byly tam měření, ta problematika se pořád opakuje

- parcela by měla být zasažená asi 55 650 m2 a pod tím jsou zásoby 5 900 tis. t, co se týká 
Podhůry je situace taková, že z uzavřené smlouvy na dodávky na R49 Hulín-Fryšták 
v celkovém objemu 1 500 tis. t a ještě to nestačí, co se týká D1 – moje poslední informace –
berte to okrajově – je potřeba asi 2 mil. t do podkladů a štěrkodrtí, celý problém byl v tom, že 
se přepočítávají podklady, kde ŘSD chce využít úložiště popílku, tzn. že dělají nějaké 
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technické postupy, jestli to zvápnit či ne, atd., ale je to poslední údaj z projektové 
dokumentace

Mgr. Grambličková
- možná bychom také měli vědět, protože o peníze jde až v první řadě, jestli jsme už dostali také 

nějakou nabídku toho ročního nájmu od Kamenolomů nebo máme aspoň trošku představu, co 
by z toho mělo město Přerov, zda by to bylo pro nás finančně zajímavé

p. Zácha
- proč tento záměrový materiál doputoval do zastupitelstva je z této diskuse jasné, aby to 

schválilo 11 radních, vím, že je to v kompetenci, vím, kdo podepisuje nájemní smlouvy a toto 
jsem vzal jako zvlášť významný záměr a to z toho důvodu, že se to týká obce Veselíčko a 
jejích obyvatel

- proč se nekomunikovalo z obcí Veselíčko – skutečně je to záměrový materiál a já jsem si chtěl 
nejprve to odehrát u nás tady na zastupitelstvu, vyříkat si názorově jak na tom jsme, jestli 
tomu vůbec dáme zelenou, bylo to v komisi, v radě, doputovalo to do zastupitelstva

- co se týká kubatur a kapacit ostatních lomů – pokud bychom schválili záměr, tak samozřejmě 
nastanou jednání s Kamenolomy, musí se do toho vložit životní prostředí, má to na starosti 
Lipník, spadá to pod Lipník, takže ta komunikace by byla na více úrovních

- podmínky – za jakých podmínek, co za to, jaká nájemní smlouva, to by zase bylo na jednání 
s Kamenolomy a teprve potom by to šlo na schválení do zastupitelstva

- samozřejmě to je ta úvodní pozice, zda zastupitelé řeknou, že dáme zelenou – na radě byla 
hodinová diskuse a také ten výsledek hlasování nebyl zcela jednoznačný a ta diskuse byla 
kritická

Mgr. Kulíšek
- na základě požadavku technické připomínky p. Hlavinky vyhlašuji před hlasování 5-ti 

minutovou přestávku

PŘESTÁVKA: 14.10 – 14.15 hodin

p. Zácha
- když přišla žádost společnosti Kamenolomy ČR, my jsme požádali obec Veselíčko o to, aby 

se vyjádřila, korespondenci jsme schopni doložit
- lom tam k dnešnímu dni je, těžba je povolena tzn. Kamenolomy pokud by chtěly, tak po 

hranici našich pozemků mohou to ložisko těžit, to je také nezpochybnitelné 

Hlasování: 10 pro, 16 proti, 6 se zdrželo – NEPROŠLO

1087/24/3/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 6505/40, p.č. 
6505/41, oba v  k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6505/40, orná půda o výměře 888 m2, části 
pozemku p.č. 6505/41, orná půda, o výměře  483 m2,  oba v k.ú. Přerov.

2. rozhoduje , že statutární město Přerov  nevyužije předkupního práva k pozemku  p.č. 
6505/40,orná půda, o výměře 20.705 m2, pozemku   p.č. 6505/41, o výměře 11.510 m2, oba    
v k.ú. Přerov.
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

Diskuse:

Ing. Pospíšilová
- když Odbor koncepce a strategického rozvoje vlastně doporučuje využití předkupního práva –

nebudeme opravdu ty pozemky k ničemu potřebovat, nebylo by vhodné je zařadit třeba do 
rozpočtu na příští rok?

p. Zácha
- těch pozemků je skutečně mnoho, máme také pozemky zase obráceně, kde třeba se jedná o 

komunikace, o chodníky, kde jsou taktéž majitelé fyzické osoby, tam nabízí také možnost 
předkupního práva a tam budeme dávat doporučení využít

- v současné době není žádná projektová dokumentace, není tam zpracovaný žádný záměr na 
tom pozemku

Hlasování: 30 pro, 2 nehlasovali

1088/24/3/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí  
z majetku statutárního města Přerova, části pozemku p.č. 2155/1,         
v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 2155/1 o výměře 
cca 80 m2, v k.ú. Přerov.

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval

1089/24/3/2014 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí                 
z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 
641/103, jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 641, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 78, v k.ú. 
Přerov (Žerotínovo nám. 15)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod nebytové jednotky č. 641/103,  jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 641, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 78, v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 15)       
o  výměře 17,01 m2 včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
č.p. 641, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 78,  v k.ú. Přerov a na pozemku 
p.č. 78, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 1701/137821 z vlastnictví statutárního města 
Přerova.

Diskuse:

Ing. Pospíšilová
- v důvodové zprávě je napsáno, že v podstatě zájemce o tyto nebytové prostory uvedl, že 

respektuje, že na dané nemovitosti vznikne závazek dalšího provozu veřejného WC za 
stejných podmínek

- v případě, že by se k tomu smluvně zavázal, nevím, proč by mu měla bránit, píše se tady, že 
sice existuje projektová dokumentace na rekonstrukci těchto prostor, ale obávám se, že je to 
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v nedohlednu, protože mám pocit, že jsme to projednávali někdy před rokem, mě spíš zaráží, 
když jsme prodávali daleko lukrativnější nebytové prostory, tak jsme překážky nikomu 
nekladly, já jen navrhuji, zda by nestálo za uvážení buď tedy smluvně ošetřit, prodat tyto 
nebytové prostory s tím, že tam bude zajištěno provozování veřejného WC nebo zvážit zda je 
město nevybuduje někde jinde a samozřejmě důstojnější, ale jestliže město nemá peníze a 
neuvažuje o rekonstrukci, tak bych byla spíše pro to  prodat a smluvně zavázat

p. Zácha
- pokud bychom prodali tuto nebytovou jednotku, tak nám odpadne celý ten bytový dům, 

protože to už je poslední, co v tom domě vlastníme a jsme součástí společenství vlastníků
- projektová dokumentace je zpracována, myslím si, že to není až taková finanční částka na to, 

aby to nebylo zahrnuto např. do rozpočtu na příští rok a je to na strategickém místě, kdyby tam 
bylo cokoliv jiného, tak bych byl jeden z prvních, který by bojoval za to, ať to prodáme, jednal 
jsem s panem Snížkem 2x, chce to zmenšit na polovinu s tím, že té polovině bude veřejné WC 
typu jako je to v Předmostí – za 10 Kč – muži a ženy dohromady – a ve druhé polovině by 
chtěl mít automaty na kávu a na občerstvení

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval

1090/24/3/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 6526/1 v  k.ú. 
Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č.  6526/1, zahrada, o výměře 180 m2, v k.ú. 
Přerov.

2. rozhoduje , že statutární město Přerov  nevyužije předkupního práva k pozemku  p.č. 6526/1, 
zahrada, o výměře 1.392 m2, v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

Hlasování: 32 pro

1092/24/3/2014 Záměr statutárního města Přerova úplatný převod nemovitých věcí      
z majetku  statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5003 a části 
pozemku p.č. 328,  oba   v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje schvaluje záměr statutárního města Přerova  
úplatný převod z majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č. 5003, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 134 m2  a části pozemku p.č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 50 
m2 oba v k.ú. Přerov.

Diskuse: 

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- v podstatě zopakuji to, co jsem řekl na radě – jednak chci vyjádřit radost nad tím, že manželé 

tak krásně spravili Spálenec, protože si myslím, že je to jedno z velice pěkných míst v Přerově 
a jsem za to vděčný, na druhou stranu ten pozemek, který by rádi převedli do svého majetku je 
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skutečně v těsném sousedství s těmi hradbami a je bohužel také pravda, že je to zatím jediný 
kousek těch hradeb, které nebyly revitalizovány, proto to tam možná vypadá tak, jak to tam 
vypadá a do jisté míry se zdá, že by bylo vhodné to převést majitelům Spálence

- na druhou stranu, to, že momentálně ještě tento úsek není definitivně zrevitalizován by neměl 
být důvodem proto, aby se to prodávalo, spíše důvodem pro to, aby se revitalizace dotáhla do 
konce a to i v komunikaci s majiteli přilehlých pozemků, protože některé úseky těch hradeb 
jsou v majetku soukromých subjektů a nikoliv města Přerova

- opravu Spálence vnímám spíše jako popostrčení k tomu, aby se hradby dovedly do konce, aby 
se to tam zvelebilo, ale k tomu je, podle mne, potřeba, aby i ten pozemek, o kterém teď 
jednáme, zůstal ve vlastnictví města

- úplně jiná věc je, že by tam mohl fungovat nějaký specifický režim např. ve večerních 
hodinách, který by chránil jak majetek města, tak samozřejmě i ten Spálenec samotný a 
zabránil některým lidem, vracejících se z večerní zábavy, aby tam konali potřebu apod., ale 
v žádném případě nejsem pro to, aby se tento pozemek prodával

Mgr. Grambličková
- jsem s předřečníkem v souladu, protože se domnívám, že pozemky kolem hradeb, což už je 

jedno z posledních historických území, které zde máme, bychom si měli jako město v každém 
případě držet

- možná jste i ostatní dostali osobní dopis od p. Koláře, který vysvětluje důvody proč by 
potřeboval pozemky do svého vlastnictví, naprosto je to logické, ale my musíme vycházet 
především z obecného zájmu

- podívejte se na „Pod valy“, kde město, podle mých informací – a to už je několik let, prodalo 
pozemek „Pod valy“ tomu příslušnému objektu, který tam stojí, v současné době to vypadá 
tak, že hradby jsou zarostlé tújemi, jsou schované, přestože město do nich vložilo milionové 
částky na opravu, je to škoda, není to nic zásadního

- přikláněla bych se možná, abychom tam zabránili nějakému tomu znečišťování, ať zvážíte 
možnost nějakého dlouhodobého pronájmu, což zase pod těmi hradbami máme u té části, kde 
je kadeřnictví, zvážit takové možnosti, aby obyvatelé toho krásného obydlí měli tam jakousi 
jistotu, že jim ho nebude někdo znečišťovat a pokud by se to zase dostalo do režimu otevření 
třeba při nějaké akci, jako byl folklorní festival, že by to nikomu neubližovalo, ale město se 
toho zatím nebude zbavovat

Mgr. Puchalský
- osobně se domnívám, že změna vlastnictví nemůže nabourat koncept města Přerova udržovat 

hradby v takovém stavu, aby byly v podstatě v této lokalitě lepší než jsou
- míním, že se sousedem, p. Kolářem, se město nepochybně dohodne na pokračování nebo na 

dokončení revitalizace
- tady se konstatuje v koordinační skupině, že je to přístupová komunikace na terasy pod 

hradbami, mohu říct, že kromě pejskařů a ve večerních hodinách návštěvníků nejrůznějších 
restaurací tam nikdo nechodí – to je moje zkušenost, ten nástup je v podstatě z ulice „Pod 
valy“ z té spodní části pod rekonstruovaným mlýnem schodištěm, tam většinou lidé nastupují 
na hradby

- z hlediska architektonického provozního nevidím vůbec žádný důvod, aby město s vlastníkem 
nedohodlo nějakou totožnou bránu nebo zábradlí, které by zamezovalo vstupu tak, jako je to 
na hradby z té horní části, která je věčně otevřená a běžte se podívat, jak to tam vypadá 

- domnívám se, že toto je řešení, které ten osobní zájem a veřejný zájem do určité míry ladí a že 
bychom s ohledem na to, co tam p. Kolář předvedl, v podstatě před ním smekám, takže to 
území by i ze strany toho města i to jeho vlastnictví mělo doznat jakési satisfakce, protože 
v momentu, kdy on není schopen parkovat a my jsme tam výrazně změnili situaci, tak bychom 
na straně druhé měli vyjít vstříc

Ing.arch. Petroš
- k celé té záležitosti bych řekl z hlediska své profese, že celá obnova objektu je opravdu 

příkladnou ukázkou obnovy památkového objektu a celá obnova přispěla k novému 
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estetickému účinku objektu v daném prostoru a tím, že by tam došlo ke změně majetkového 
vlastnictví pozemku, tím se vlastně nic nestane, protože stejně, jak se dělala rekonstrukce 
hradeb v celé lokalitě, tak město většinou mělo nějaký přístup k hradbám, bylo to na dohodě 
s majiteli

- osobně podpořím návrh p. Záchy

primátor Ing. Lajtoch
- problém vidím z hlediska Magistrátu města Přerova, protože pokud naše koordinační komise 

jednoznačně řekla, že je to součástí procházkové zóny, tak jsem již na radě žádal, aby tento 
materiál byl dopracován, nicméně předkladatel jej předkládal i přesto, ať zastupitelstvo 
rozhodne, jestli prodat či ne

- jedna z variant, kterou jsem navrhoval je samozřejmě, aby se tam udělali mříže, to, co zde 
říkal p. Puchalský a může se to pronajmout, ale každopádně by se měla dořešit oprava hradeb, 
která je tam opravdu katastrofální a pokud to má být pochůzková zóna, jak řekla naše 
koordinační komise, složená z odborníků, tak se již dávno mělo připravit dořešení opravy 
hradeb

- dnes, když se tam jdete podívat – je prakticky nesmyslné, co tam je, je tam chodník, který 
nenavazuje ani na tu pochůzkovou zónu, cestička je prakticky okolo domu a nenavazuje na 
schody, na to zázemí kolem hradeb

- osobně si myslím, že by se to mělo dopracovat, že by měla být zpracovaná studie, jestli to 
bude pochůzkové či ne, pamatuji se, že to bylo za vize p. Gremlici a pak když jsme opravovali 
hradby, tak jsem zjistili, že 70% hradeb není ve vlastnictví města a velmi obtížným způsobem 
se tyto hradby revitalizovali

- jsem tedy spíše příznivec to dořešit a předložit to i s tou studií města
- co se týká toho parkování – v současné době a všichni jsme s tím tady souhlasili – je to zóna, 

kde je zakázáno parkovat a vjezd tam je zakázán

p. Tomaníková
- přikláněla bych se k tomu dopracování, protože zatím tam žádná pochůzková zóna není, je to 

na travnaté ploše, která ústí odnikud nikam, až o poschodí výš jsou lavečky a kde se dá přijít 
pouze od Neptuna, nikoliv z této strany

- co se týká opravy hradeb – můžeme potom jednat o tom, že to bude břemeno
- doporučila bych to prodat, ale nejdříve dopracovat celou tuto lokalitu, nejen úpravu hradeb, 

ale i řešení té pochůzky, jestli bude od Neptuna nebo okolo tohoto domu
- chtěla bych poděkovat p. Kolářovi, že takovýto objekt spravil, že vůbec do toho šel

občan – p. Kolář
- dům v ulici Spálenec jsme koupili s manželkou v r. 2003, a jelikož se jednalo o objekt ve 

velmi zchátralém stavu, byla potom i velmi dlouhá projektová příprava, na vlastní stavbu bylo 
nakonec vydáno stavební povolení až v r. 2007 a vzhledem k tomu, že objekt sice není 
památkově chráněný a nachází se v městské památkové zóně, bylo nutno dodržet celou řadu 
požadavků z hlediska památkové péče

- v současné době se práce na rekonstrukci objektu blíží pomalu ke svému závěru, ale vznikly 
nám naprosto neočekávané problémy se zajištěním dopravní obslužnosti a přístupu pro 
samotnou bytovou jednotku, která je umístěna s přístupem od ulice „Na Marku“, v době 
vydání stavebního povolení byla zajištěna naprosto bezproblémová dopravní obslužnost a to, 
jak z hlediska parkování, tak i z hlediska zajištění požadavků na údržbu technickými službami

- v předchozím období byl ze strany města Přerova připravován projekt na revitalizaci 
městských hradeb, a který počítal tehdy s bezbariérovým přístupem k parkánu z té slepé 
uličky, což znamenalo kompletní vyřešení jak přístupových cest, jejich údržbu a určitě i 
zajištění technické infrastruktury tzn. osvětlení, odvodnění komunikace apod.

- od tohoto projektu bylo, pro mě z neznámých důvodů, odstoupeno a současně nebyly tedy ani 
dořešeny torza hradeb, které zůstaly od té doby ve stávající podobě, bohužel tyto prostory se 
staly shromaždištěm problémových osob, kdy se tam schází drogově závislí jedinci 
s odhozenými injekčními stříkačkami, dále se to intenzivně využívá jako neveřejné záchodky 
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a samozřejmě dochází trvale k poškozování fasády ať je to ve formě mechanické, popřípadě 
nástřiky sprejů apod.

- velmi příznivě se jevil projekt regenerace zpevněných ploch v ulici „Na Marku“, který měl 
značně rozšířit počet parkovacích míst a to jak pro turisty, tak samozřejmě i pro rezidenty 
v dané oblasti, v důsledku neočekávaných archeologických nálezů na místě Českobratrského 
kostela a školy bylo rozhodnuto o zakonzervování těchto prostor a ponecháno pro následující 
generace, které se tímto budou zaobírat

- samotné prostory náměstíčka ulice „Na Marku“ byly dlouhodobě a bezproblémově užívány 
pro vlastní parkování a byly v minulém roce plně obnoveny, kdy mělo dojít ke zvýšení počtu 
parkovacích míst, od plánované zóny parkování bylo nakonec z těch složitých stavebně 
technických problémů, které se vyskytly v této oblasti, bylo upuštěno, v současné době nejsou 
v této lokalitě žádné parkovací místa a navíc byl i zrušen jediný přístup popřípadě příjezd 
z ulice „Na Marku“ k danému objektu

- z mého pohledu, ale v žádném případě nejde o pochybení ze strany města Přerova, ale o 
vyvolané skutečnosti, které nebylo možno předpokládat v době přípravy projektu

- tady z těchto důvodů navrhujeme vyřešení zpřístupnění objektu odkoupením parcely č.p.5003 
a části parcely č.p.327/1, ta parcela 5003 je těsně pod těmi hradbami mezi hradbami a 
vlastním objektem, parcela 327/1 je zhruba nějaké 2 nebo 4 m od současné hranice objektu 
směrem k Neptunovi, v zásadě se dostává asi prostorově do těch původních schodů, které tam 
vyrovnávají tu terénní rovnost, tady počítáme, že by se vybudoval přístup z ulice „Spálenec“ a 
byl by tedy v každém případě v nějaké rozebíratelné úpravě, aby v případě dalších požadavků 
na toto území z hlediska rozvoje, se mohlo plynule navázat

- vlastní zpřístupnění bude sloužit nejenom pro dopravní obslužnost a možnost parkování, ale i 
pro zajištění likvidace svodu domovního odpadu, zimní údržby a spousta jiných věcí, které při 
funkčnosti rodinného domku se vyskytují

- v případě, že byste odsouhlasili odkup těchto ploch, tak jsme jednoznačně schopni a ochotni 
přijmout beze zbytku veškeré pochybnosti a závazky spojené s věcným břemenem, které 
mohou vyplývat z rozvojových a plánovaných záměrů města Přerova, jak pro vlastní 
revitalizaci hradeb, tak samozřejmě údržby a jiných opatření

- žádám vás tímto o zodpovědné posouzení naší žádosti a za vaši pozornost a kladné stanovisko 
děkuji

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- rozumím tomu, co zde zaznělo, i tomu, co říkala paní zastupitelka Tomaníková, ale myslím si, 

že přece by bylo rozumnější jedno – zpracujme první návrh revitalizace hradeb, dejme toto 
všechno dohromady a tuto práci dělejme v situaci, že budeme vlastníky tohoto pozemku, až 
budeme mít hotovou koncepci, budeme vědět naprosto přesně, co budeme či nebudeme 
potřebovat, tak potom, co už potřeba nebude, tak prodejme, ale jako první prodat, potom něco 
projektovat je podle mě nesmysl

- nevidím jediný důvod, proč se to musí prodat zrovna dnes, žadatel může svou žádost podat 
znovu za půl roku a my už třeba budeme vědět, jakým způsobem s tím bude naloženo, i kdyby 
ta samotná realizace byla ze strany města v dalších letech, ale bude zpracován návrh a budeme 
vědět, co s tím chceme dělat, ale prodat to dříve, mi připadne jako velice nerozumné

Mgr. Puchalský
- p. Dvorskému moc nerozumím, myslím, že objekt má být užíván, tzn. vlastník chce k objektu 

přijet a od něj také odjet
- my schvalujeme pouze záměr – když ho schválíme, než předložíme materiál o prodeji toho 

pozemku nebo toho území, tak do té doby snad budeme schopni vyřešit celý ten problém, 
který tady diskutujeme, tzn. mít představu jak budeme revitalizovat, co budeme a nebudeme 
potřebovat – vždyť je to jenom záměr

- míním, že do té doby než se rozhodneme a než budeme schopni říci, co tam chceme, abychom 
to vyladili s tím, co potřebuje vlastník, tak uplyne nějaký čas a do té doby mu budeme muset 
umožnit někde parkovat, vjíždět a vyjíždět



17

- nemám problém s tím, abychom schválili záměr a do doby než samozřejmě bude předložen 
materiál o převodu, tak tu věc v souladu se zájmy soukromého vlastníka snad jsme schopni 
dořešit

MUDr. Chromec
- je to komunikace úplně mimo tady tuto cestu, která tam byla vybudována, ale když jsem ten 

barák obešel, tak jsem zjistil, že by nejvíce pomohlo majiteli kdyby si koupil místo na 2 auta 
na parkování směrem k Neptunovi, protože tento problém bychom měli vyřešit rychle, nikoliv 
systéme záměru, který bude bůhví kdy naplněn, protože tam, jak on stojí, tak mám pocit, že je 
zralý na „botičku“, kdežto vedle toho baráku směrem k Neptunu by nikomu nemuselo vadit a 
myslím si, že by nám to nebránilo v přístupu k hradbám, aby si tam vybudoval 2 stání, takže 
myslím, že by bylo dobré rozdělit tady ty jeho žádosti nebo aby napřed požadoval odkup 
pozemku nalevo od domu a v druhé fázi bych byl pro to, opravdu propracovat, co tam chceme 
my, protože tam ta pochůzková cesta prostě existuje podél hradeb v tuto chvíli, je jenom 
naprosto zanedbaná a ten metrový seskok je dost nebezpečný

- jinak je pravda, když jsem tam byl, tak jsem narazil na tlupu výrostků, kteří tam seděli nad tou 
cestou a přemýšleli, co udělat, bylo ještě světlo, tak  možná na to přišli až se setmělo 

primátor Ing. Lajtoch
- p. Puchalský asi nepochopil podstatu věci, když to prodáme p. Kolářovi, tak na základě 

současné změny užívání toho prostranství, tam p. Kolář vůbec nemůže vjíždět
- měli jsme tam dělat zpevňovací desku a tu jsme nedělali na základě památkářů se tam zrušily 

parkovací plochy a vůbec zákaz vjezdu, takže i když to p. Kolář koupí v této chvíli, není  
povolen vjezd na jeho budoucí pozemek, takže ta situace není dořešená

- mrzí mě, že zde předkladatel nevyzval odbor rozvoje nebo životního prostředí, aby se k tomu 
vyjádřili, proč koordinační komise tak striktně trvala na nějakém dlouhodobém záměru nebo 
koncepci, která tady byla a osobně si myslím, to, co zde říkala p. Tomaníková, dopracujme to, 
ať je k tomu vypracovaná studie této lokality

- dopracovat to a záměr předložit až budeme mít veškeré náležitosti týkající se pochůzkové 
zóny a co se týká možnosti vjezdu k této nemovitosti, který je v současné době znemožněn

Mgr. Grambličková
- vidím, že zastupitelstvo je rozpolcené, každopádně pokud by záměr neprošel, opravdu 

doporučuji to, co zde bylo navrženo ze strany p. Chromce – bavit se o dvou pozemcích, 
nikoliv spojených, ale samostatně

p. Zácha
- do té doby, dokud manželé Kolářovi žili v domnění, že budou moci přes to veřejné 

prostranství „Na Marku“ přijíždět ke své nemovitosti, tak je ani nenapadlo pozemek odkoupit, 
přišli s tím, když je upozornila Městská policie, po dvou letech, co tam parkovali, byli 
upozorněni, že porušují předpisy, tak vznikla ta jednání o prodeji této části pozemku

- tady padají návrhy – zpracujme, dopracujme – samozřejmě pokud schválíme materiál, pořád 
můžeme dopracovat, jen se podivuji nad tím, v kterých letech byly revitalizovány hradby, 
kolik let uběhlo a až někdo přijde, že si to chce koupit za účelem přístupu k nemovitosti, když 
vidím, kolik do toho nainvestoval, jak revitalizuje, tak do jisté míry mám určitou míru záruky, 
že to, co si odkoupí, tu část, tak se nebudeme stydět za to, jak to zrevitalizuje a znovu opakuji 
– my jsme spolu jednali 3x, vstřícnost ze strany manželů Kolářových je maximální, pokud 
schválíme záměr, rozjedou se ta jednání tak, aby pokud možno v září zastupitelstvo schválilo 
úplatný převod

  
Hlasování o protinávrhu p. Záchy: 21 pro, 11 se zdrželo

1093/24/3/2014 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -
části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 6050/1, 
ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 5959-78/2014 část označená novým p.č. 6050/266               
o výměře 692 m2  v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana J.M.  za 
kupní cenu ve výši 228.360,- Kč, t.j. 330,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

Hlasování: 32 pro

1094/24/3/2014 Úplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 1306 a p.č. 1307 oba v k.ú. Žeravice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1306, trvalý travní 
porost, o výměře 261 m2 a  pozemku p.č. 1307, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m2  oba          
v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova do podílového spoluvlastnictví paní B.K. k id 
1/2 a paní M. R., k id 1/2, za kupní cenu 72.330,- Kč, t.j. 233,32 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

Diskuse:

Mgr. Grambličková
- nemám nic proti prodeji, ale nevím, kdo bude sledovat, zda je respektován zákon o myslivosti
- co mě neuspokojuje, tak vysvětlení odboru majetku, že v případě usmrcení zvěře na oplocení, 

bude nutno kontaktovat myslivce – takovéto zdůvodnění mě nenechává klidnou

RNDr. Juliš – vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí
- pokud by došlo k úhynu zvěře na oplocení, je povinen kontaktovat, ale důležité je, že pokud 

tam není oplocení, tak musí být povoleno minimálně územním souhlasem a přitom se budou 
vyjadřovat všechny dotčené orgány, mimo jiné s ohledem na průchodnost krajiny, s ohledem 
na průchodnost pro zvěř a s ohledem na případné protipovodňové zábrany

- v rámci toho řízení to musí být řešeno tak, aby to bylo zachováno 

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen

1095/24/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 586 a části pozemku p.č. 520/3 oba v k.ú. Předmostí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 586, ostatní 
plocha, o výměře 54 m2 v k.ú. Předmostí a části pozemku p.č. 520/3, ostatní plocha,  dle 
geometrického plánu č. 1120-63/2013 část označená novým p.č. 520/4 o výměře 4 m2 v k.ú. 
Předmostí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti PD Přerov s.r.o., se 
sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 60777095,  za kupní cenu ve výši 29.000,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2 -
cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 30.9.2014

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen

1096/24/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
–  pozemků p.č. 1961/4, p.č. 1961/2, části p.č. 1961/1 a části p.č. 4986/1 
vše v k.ú. Přerov - dodatek č. 1                                                                                                                 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí 
kupní smlouvě uzavřené dne 4.1.2010 mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím prodávajícím) 
a PRIOR, obchodní domy, a.s., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ: 46962344 (jako budoucím 
kupujícím). Dodatkem se mění lhůta realizace stavby Obchodní galerie Přerov, která se prodlužuje     
do 30.6.2016.
V ostatním se ujednání smlouvy nemění.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2014

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen

1097/24/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– změna usnesení ve věci úplatného převodu nebytových jednotek č. 
100/103 a č. 100/104 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 1020/23/4/2014, bod 1, 
odstavec I., schváleného na 23. Zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 28.4.2014, kterým 
Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný převod

„nebytové jednotky č. 100/103 o výměře 56 m2 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20), včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov ve výši 560/12953 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 693.000,- Kč a

nebytové jednotky č. 100/104 o výměře 29,6 m2 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20), včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město a pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov ve výši 296/12953 za cenu v místě a čase 
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 366.000,- Kč

do vlastnictví společnosti CK Souček s.r.o., IČ 46580531, se sídlem Přerov I – Město, 
Palackého 100/20.“

a to tak, že se usnesení mění v osobě nabyvatele následovně:

„nebytové jednotky č. 100/103 o výměře 56 m2 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20), včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov ve výši 560/12953 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 693.000,- Kč a
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nebytové jednotky č. 100/104 o výměře 29,6 m2 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20), včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město a pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov ve výši 296/12953 za cenu v místě a čase 
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 366.000,- Kč

do vlastnictví pana Ing. L.S.“

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen

1098/24/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 2632/14 v objektu k 
bydlení č.p. 2632, č.p. 2633, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov, 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. 
2632/14 (půdní vestavby) v objektu k bydlení č.p. 2632, č.p. 2633, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14, 16) včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 1189/18131 na společných částech objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 
2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov, 
za cenu 182.727,- Kč a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov 
ve výši 1189/18131 za cenu 12.375,- Kč, t.j. převod uvedených nemovitostí za celkovou cenu 
195.102,- Kč, dle vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, t.j. 
doprodej za 60 % ceny bytu (půdní vestavby, vybudované na náklady nájemce) stanovené znaleckým 
posudkem, vynásobené koeficientem zohledňujícím dobu užívání k celkové době nájmu, do vlastnictví 
stávajícího nájemce, pana Ing. P. V., přičemž převod bude realizován v termínu do 31.8.2014.

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen

1099/24/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2514, č.p. 
2513, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5745/28 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vyjmutí 9 bytových jednotek v objektu              
k bydlení č.p. 2514, č.p. 2513, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/28 v 
k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/4, 5), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2514, č.p. 2513, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5745/28 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 5745/28 v k.ú. Přerov, z prodeje ve smyslu vnitřního předpisu 
Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění.

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen

1100/24/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
nebytových jednotek a nebytových prostor
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 293/101 o výměře 394,3 m2 v objektu       
k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 6), včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov.

2. ruší záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 190/101 o výměře 49,7 m2 v objektu        
k bydlení č.p. 190, č.p. 191, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
3157/5 v k.ú. Přerov (Kozlovská 2, 4), včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 190, č.p. 191, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov.

Diskuse:

p. Tomaníková
- zůstává v platnosti stávající nájemní smlouva včetně cen za nájemné?

p. Zácha
- ano, stávající nájemci, a to jsme prezentovali od prvopočátku, ti, co se rozhodnou zůstat, 

zůstávají za podmínek stávající nájemní smlouvy 

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen

1101/24/3/2014 Úplatný převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 383, p.č. 384 a p.č. 386 vše v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod pozemků p.č. 383, trvalý 
travní porost, o výměře 34 m2, p.č. 384, orná půda, o výměře 29 m2 a p.č. 386, orná půda o výměře 
538 m2 vše v k.ú. Žeravice z vlastnictví pana J. V. do majetku statutárního města Přerova za 
dohodnutou kupní cenu 40.000,- Kč, t.j. 66,55 Kč/m2.

Diskuse:

p. Laga
- tady tento bod je 3.3.1, pak máme bod 3.3.3 a jsou to takřka shodné body, akorát tady jsou 

Žeravice a tam budou Vinary, tady neschvalujeme, ve Vinarech schvalujeme a je mi to divné

p. Zácha
- k tomuto materiálu – jedná se o pozemek rodinný dům, o tu volnou plochu, snažil jsem se, ať 

to vykoupíme, je to za 1/3 znaleckého posudku, vede tam vodovodní řad, nicméně je tam 
stanovisko osadního výboru, komise rady

- u materiálu, který bude následovat, tam je to skutečně diametrálně odlišné, protože to je 
pozemek pod komunikací a v její těsné blízkosti

p. Laga
- toto je také těsně u komunikace, nevypadá to, že by to bylo v lese

p. Zácha
- to bychom si tady osobně vyměňovali názory, mě jenom udivuje, když p. zastupitel vystoupí, 

proč nedá protinávrh, tak dejte protinávrh a budeme hlasovat o protinávrhu, že „schvaluje“ a 
my se s tím potom rádi popereme
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p. Laga
- dávám protinávrh na „schvaluje“

Hlasování o protinávrhu p. Lagy: 5 pro, 7 proti, 18 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen -
NEPROŠLO

Hlasování: 26 pro,1 proti, 4 se zdrželi, 1 nepřítomen

1102/24/3/2014 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemků  p.č. 2883/109, p.č. 2883/110, p.č. 4549, p.č. 4784/1, 
p.č. 4943/2, p.č. 4959/1, p.č. 4960/1, p.č. 4962, p.č 4971/1, p.č. 4988/1, 
p.č. 5022, p.č. 5025/3, p.č. 5081/1, p.č. 5098/2, p.č. 5199/1, p.č. 5307/275, 
p.č. 5328/3, p.č. 5385/1, p.č. 6868/5, p.č. 2167/3, p.č. 2883/115, p.č. 
2883/116, p.č. 4967/1, p.č. 4988/6, p.č. 4988/7, p.č. 4988/8, p.č. 4988/9, 
p.č. 4947/5, p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 
4947/10, p.č. 4947/11, p.č. 4947/12, p.č. 4960/9, p.č. 4960/10, p.č. 978/1, 
p.č. 2201/2 vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva města Přerova  č. 503/12/3/2012  ze dne 18.6.2012 a 
to tak, že bod 1 bude nově znít:

"Zastupitelstvo města Přerova  po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemků  p.č. 2883/109, o 
výměře 79 m2, ostatní plocha, silnice,  p.č. 2883/110, o výměře 69 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 4549,  o výměře 26 m2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 4784/1, o výměře 681 m2, 
ostatní plocha, zeleň,  p.č. 4943/2, o výměře 3208  m2, ostatní plocha,  silnice, p.č. 4959/1, o výměře 
836  m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4960/1, o výměře 4196  m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 4962, o výměře 487 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č 4971/1, o výměře 
7823 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4988/1, o výměře 2543 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 5022, o výměře 1031 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 5025/3, o výměře 2753 m2, 
ostatní plocha,  silnice, p.č. 5081/1, o výměře 937 m2, ostatní plocha,  silnice,  p.č. 5098/2, o výměře 
2589 m2, ostatní plocha, ostatní  komunikace, p.č. 5199/1, o výměře 3441 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  p.č. 5307/275, o výměře 167 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 5328/3, o 
výměře 312 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 5385/1,  o výměře 1517 m2, zahrada, p.č. 
6868/5,  o výměře  460 m2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 2167/3, o výměře 473 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.č. 2883/115, o výměře 348 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 
2883/116, o výměře 669 m2, ostatní plocha,  silnice,  p.č. 4967/1, o výměře 7823 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.č. 4988/6, o výměře 37 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4988/7, o 
výměře 531 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4988/8, o výměře 264 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace,  p.č. 4988/9, o výměře 401 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4947/5, o 
výměře 2931 m2, ostatní plocha,  silnice,  p.č. 4947/6, o výměře 965 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 4947/7, o výměře 123 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 4947/8, o výměře 
18 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 4947/9, o výměře 31 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 4947/10,  o 
výměře 46 m2, ostatní plocha, zeleň, p.č. 4947/11, o výměře 236 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 4947/12, o výměře 34 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 4960/9, o výměře 
174 m2, ostatní plocha, zeleň,  p.č. 4960/10, o výměře 787 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 
978/1, o výměře 913 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,  p.č. 2201/2, o výměře 6 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace   vše v k.ú. Přerov,   z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových , Rašínovo nábř.  390/42, Praha 2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova."
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2. schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva města Přerova  č. 849/19/3/2013  ze dne  9.9. 2013  a 
to tak, že bod 1 bude nově znít:

"Zastupitelstvo po projednání neschvaluje  úplatný převod pozemků p.č. 2883/109, ostatní plocha, 
silnice, o výměře 79 m2, p.č. 2883/110, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 69 m2, p.č. 4549, 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 26 m2, p.č. 4784/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 681 m2, p.č. 
4943/2, ostatní plocha, silnice, o výměře 3208 m2, p.č. 4959/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 836 m2, p.č. 4960/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4196 m2, p.č. 4962, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 487 m2, p.č 4971/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 7823 m2, p.č. 4988/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2543 m2, p.č. 5022, 
ostatní plocha, zeleň, o výměře 1031 m2, p.č. 5025/3, ostatní plocha, silnice, o výměře 2753 m2, p.č. 
5081/1, ostatní plocha, silnice, o výměře 937 m2, p.č. 5098/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 2589 m2, p.č. 5199/1,ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3441 m2, p.č. 5307/275, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 167 m2, p.č. 5328/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 312 m2, p.č. 5385/1, zahrada, o výměře 1517 m2, p.č. 6868/5, ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 460 m2, p.č. 2167/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 473 m2, p.č. 2883/115, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 348 m2, p.č. 2883/116, ostatní plocha, silnice, o výměře 
669 m2, p.č. 4967/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7823 m2, p.č. 4988/6, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 37 m2, p.č. 4988/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 531 m2, p.č. 4988/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 264 m2, p.č. 4988/9, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 401 m2, p.č. 4947/5, ostatní plocha, silnice, o výměře 2931 m2, 
p.č. 4947/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 965 m2, p.č. 4947/7, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 123 m2, p.č. 4947/8, o výměře 18 m2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 123 m2, 
p.č. 4947/9, ostatní plocha, zeleň, o výměře 31 m2, p.č. 4947/10, ostatní plocha, zeleň, o výměře 46 
m2, p.č.4947/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 236 m2, p.č. 4947/12, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 34 m2, p.č. 4960/9, ostatní plocha, zeleň, o výměře 174 m2, p.č. 
4960/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 787 m2, p.č. 978/1, ostatní plocha, manipulační 
plocha, o výměře 913 m2, p.č. 2201/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m2, vše v k.ú. 
Přerov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, 
Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerova."

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen

1103/24/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 199/9, p.č. 199/10, p.č. 199/17 a p.č. 199/18 vše 
v k.ú. Vinary u Přerova                                                                                                                                                                                  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 199/9, ostatní 
plocha, o výměře 16 m2, p.č. 199/10, ostatní plocha, o výměře 8 m2, p.č. 199/17, ostatní plocha,          
o výměře 28 m2 a p.č. 199/18, ostatní plocha, o výměře 30 m2 vše v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, se  sídlem Praha 6, 
Hradčany, Tychonova 1, IČ: 60162694  do majetku statutárního města Přerova, za kupní cenu v místě 
a čase obvyklou  47.560,- Kč, t.j. 580,- Kč/m2 - za podmínky zajištění finančních prostředků.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

Diskuse:

p. Mlčák
- dnes budu hovořit za Finanční výbor, kdy jsem byl pověřen jeho řízením minulý týden
- tento bod projednával FV a doporučil schválit návrh předlohy usnesení

Hlasování: 29 pro, 2 se zdrželi
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1104/24/3/2014 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - oslavový majetek do vlastnictví příspěvkové organizace 
Kulturní a informační služby města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod movitých věcí (oslavový 
majetek) dle přílohy č. 1 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace 
Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 
45180512.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

Diskuse:

p. Mlčák
- rovněž byl tento materiál projednáván FV a doporučil ho schválit

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen

1105/24/3/2014 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - vyšívaný prapor do vlastnictví SDH Henčlov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod movité věci - vyšívaného 
praporu (dle přílohy) z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví spolku Sbor dobrovolných 
hasičů Henčlov, se sídlem Přerov VIII - Henčlov, Sokolů 93/26, IČ 65914198.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

Diskuse:

p. Mlčák
- rovněž byl tento materiál projednáván FV a doporučil ho schválit

p. Laga
- jen bych chtěl říct, že to henčlovské hasiče tak nakoplo, že v sobotu a v neděli na krajském 

kole obsadili 3. místo

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen

1106/24/3/2014 Souhlas s bezúplatným převodem  nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerov - pozemku p.č. 4717/30, p.č. 4717/33, p.č. 
4717/34, p.č. 4717/35 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nesouhlasí s převodem pozemku p.č. 4717/30, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 278 m2, p.č. 4717/33, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 
m2, p.č. 4717/34, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, p.č. 4717/35, ostatní plocha, ostatní 
komunikace vše v k.ú. Přerov, ve prospěch Olomouckého kraje, Střední zemědělské školy, Přerov, 
Osmek 47

Diskuse:
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Ing. Pospíšilová
- překvapuje mě, že jsme toto nevyhandlovali, když jsme předávali Gymnázium J. Blahoslava –

tam jsme žádnou protináhradu nechtěli a to si myslím, že byl majetek, který měl daleko větší 
hodnotu, proto nechápu, proč máme v podstatě bránit převodu vlastně ve prospěch Střední 
zemědělské školy, když ty pozemky jsou v jejím areálu

- nevím, v čem je rozdíl, myslím si, že ta hodnota je úplně někde jinde

Mgr. Grambličková
- na druhou stranu si myslím, že je to trošku alibistické, protože pokud já si pamatuji, tak 

s Olomouckým krajem se pozemky pod komunikacemi vždycky navzájem předávali 
bezúplatně

p. Zácha
- na území města ten kraj to nemá pouze pod komunikacemi, prostě směna za nějaký jiný 

pozemek, abychom to nemuseli vykupovat
- a co se týká gymnázia – to už bylo

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- u toho gymnázia je to jiná situace – tam ten kraj zájem o vlastnictví neměl, bylo to výsledkem 

jednání a ty nemovitosti byly zapodmínkované, že nám je kraj musí vrátit v případě, že tam 
začne provozovat určitou činnost, čili to není čisto čisté darování

- tam ten účel byl úplně jiný, tam byla podpora vlastně provozu té školy, ne pouhá směna 
majetkových hodnot

Hlasování: 28 pro, 1 proti, 3 se zdrželi

1107/24/3/2014 Dotace pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2520, č.p. 2519, 
č.p. 2518, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné 
účelové dotace subjektu Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2520, č.p. 2519, č.p. 2518, Jižní 
čtvrť III/8,9,10, IČ: 29461227, se sídlem Přerov I – Město, Jižní čtvrť 2520/8, PSČ 75002, ve výši 
49,5 % skutečně vynaložených nákladů, max. však ve výši 525.000,- Kč na opravu střešního pláště 
domu č.p. 2520, č.p. 2519, č.p. 2518, Jižní čtvrť III/8,9,10 v Přerově, příslušném k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov dle přílohy č. 1, a to za podmínky schválení předlohy 
Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9.

Diskuse:

p. Mlčák
- tento materiál opět projednával FV a neusnesl se a pouze projednal předlohu

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel

1108/24/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
doprodej 22 bytových jednotek prodávaných formou výběrového 
řízení tzv. obálkovou metodou

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2468/1 v objektu k bydlení č.p. 
2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/13,14,15,16) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5735/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 571 m2 v k.ú. Přerov ve výši 5035/122985 a příslušného spoluvlastnického podílu ve 
výši 5035/122985 k pozemku p.č. 5735/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 571 m2 v k.ú. 
Přerov, do vlastnictví pana M. M., za kupní cenu 488 000,- Kč.

2. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2470/1 v objektu k bydlení č.p. 
2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/13,14,15,16) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5735/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 571 m2, v k.ú. Přerov ve výši 5018/122985 a příslušného spoluvlastnického podílu 
ve výši 5018/122985 k pozemku p.č. 5735/1, zast. plocha a nádvoří o výměře 571 m2 v k.ú. 
Přerov, do vlastnictví pana M. M. za kupní cenu 488 000,- Kč.

3. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2551/3 v objektu k bydlení č.p. 
2550, č.p. 2551, č.p. 2552, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/1 
v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14,15,16) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 2552, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 561 m2, v k.ú. 
Přerov  ve výši 611/17144 a příslušného spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku 
p.č. 5739/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 561 m2, v k.ú. Přerov ve výši 611/17144, do 
vlastnictví pana T.N., za kupní cenu 532 000,- Kč.

4. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2520/2 v objektu k bydlení č.p. 
2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 
v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21, zast. plocha a nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. 
Přerov ve výši 5720/138743 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5720/138743 na  
pozemku p.č. 5745/21, zast. plocha a nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví 
pana T. N., za kupní cenu 380 000,- Kč.

5. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2519/4 v objektu k bydlení č.p. 
2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 
v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21, zast. plocha a nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. 
Přerov ve výši 5385/138743 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5385/138743 na  
pozemku p.č. 5745/21, zast. plocha a nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví 
pana D. N. za kupní cenu 390 000,- Kč.

6. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2519/5 v objektu k bydlení č.p. 
2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 
v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21, zast. plocha a nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. 
Přerov, ve výši 5563/138743 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5563/138743 na  
pozemku p.č. 5745/21, zast. plocha a nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví 
pana T. N. za kupní cenu 366 000,- Kč.
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7. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2519/6 v objektu k bydlení č.p. 
2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 
v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21, zast. plocha a nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. 
Přerov ve výši 5346/138743 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5346/138743 na  
pozemku p.č. 5745/21, zast. plocha a nádvoří, o výměře 453 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví 
pana D. N. za kupní cenu 404 000,- Kč.

8. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 49/14 v objektu k bydlení č.p. 
49, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov (Mervartova 
3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 49, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3461, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 389 m2, v k.ú. Přerov  ve výši 5277/77136 a příslušného spoluvlastnického podílu ve 
výši 5277/77136 na zastavěném pozemku p.č. 3461, zast. plocha a nádvoří, o výměře 389 m2, 
v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana T. N. za kupní cenu 310 500,- Kč.

9. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 629/1 v objektu k bydlení č.p. 
629, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov 
(Mervartova 7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 629, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3457, zast. plocha 
a nádvoří, o výměře 381 m2, v k.ú. Přerov  ve výši 4511/76986 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 4511/76986 na zastavěném pozemku p.č. 3457, zast. plocha 
a nádvoří, o výměře 381 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana L. D. za kupní cenu 290 000,-
Kč.

10. schvaluje úplatný převod – doprodej bytové jednotky č. 629/15 v objektu k bydlení č.p. 629, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov (Mervartova 7) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 629, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3457, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 381 m2, v k.ú. Přerov  ve výši 5200/76986 a příslušného spoluvlastnického podílu ve 
výši 5200/76986 na zastavěném pozemku p.č. 3457, zast. plocha a nádvoří, o výměře 381 m2, 
v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana L. D. za kupní cenu 325 000,- Kč.

11. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 1963/12 v objektu k bydlení 
č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov 
(Náměstí Svobody 4,5) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 787 m2, v k.ú. Přerov ve výši 5847/185721 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 5847/185721 na zastavěném pozemku p.č. 2139, zast. plocha 
a nádvoří, o výměře 787 m2, v k.ú. Přerov a dále pak příslušného spoluvlastnického podílu ve 
výši 5847/185721 na pozemku p.č. 2140, ostatní plocha, o výměře 647 m2, v k.ú. Přerov, do 
vlastnictví pana M. Š. za kupní cenu 366 000,- Kč.

12. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 1963/17 v objektu k bydlení 
č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov 
(Náměstí Svobody 4,5) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 787 m2, v k.ú. Přerov, ve výši 5618/185721 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 5618/185721 na zastavěném pozemku p.č. 2139, zast. plocha 
a nádvoří, o výměře 787 m2, v k.ú. Přerov a dále pak příslušného spoluvlastnického podílu ve 
výši 5618/185721 na pozemku p.č. 2140, ostatní plocha, o výměře 647 m2, v k.ú. Přerov, do 
vlastnictví pana M.F. za kupní cenu 222 222,- Kč.
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13. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 1963/18 v objektu k bydlení 
č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov 
(Náměstí Svobody 4,5) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 787 m2, v k.ú. Přerov, ve výši 7722/185721 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 7722/185721 na zastavěném pozemku p.č. 2139, zast. plocha 
a nádvoří, o výměře 787 m2, v k.ú. Přerov a dále pak příslušného spoluvlastnického podílu ve 
výši 7722/185721 na pozemku p.č. 2140, ostatní plocha, o výměře 647 m2, v k.ú. Přerov, do 
vlastnictví pana M. M. za kupní cenu 474 000,- Kč.

14. schvaluje úplatný převod - doprodej volné bytové jednotky č. 2503/2 v objektu k bydlení č.p. 
2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 1,3,5,7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, 
v k.ú. Přerov ve výši 5521/132455 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
5521/132455 na zastavěném pozemku p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v 
k.ú. Přerov, do vlastnictví paní P. Ž. za kupní cenu 431 000,- Kč.

15. schvaluje úplatný převod - doprodej volné bytové jednotky č. 2505/5 v objektu k bydlení č.p. 
2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 1,3,5,7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, 
v k.ú. Přerov ve výši 5531/132455 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
5531/132455 na pozemku p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov, 
do vlastnictví pana M. M. za kupní cenu 432 000,- Kč.

16. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2178/2 v objektu k bydlení č.p. 
2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov (Na 
Odpolední 2) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 567 m2, v k.ú. Přerov, ve výši 7151/148496 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 7151/148496 na pozemku p.č. 3672, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 567 m2, v k.ú. Přerov a dále pak příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
7151/148496 na pozemku p.č. 3673, ostatní plocha, o výměře 138 m2, v k.ú. Přerov, do 
vlastnictví pana M. K. za kupní cenu 398 000,- Kč.

17. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2382/5 v objektu k bydlení č.p. 
2382, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov (Na 
Odpolední 4) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3671, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 417 m2, v k.ú. Přerov, ve výši 4835/81003 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 4835/81003 na pozemku p.č. 3671, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 417 m2, v k.ú. Přerov a dále pak příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
4835/81003 na pozemku p.č. 3670, zahrada, o výměře 429 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví 
manželů R. a M. H. za kupní cenu 271 000,- Kč.

18. schvaluje úplatný převod - doprodej volné bytové jednotky č. 2531/6 v objektu k bydlení č.p. 
2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2,4,6,8) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4170/2,  zast. plocha a nádvoří, o výměře 587 
m2, v k.ú. Přerov ve výši 5505/132855 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
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5505/132855 na pozemku p.č. 4170/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 587 m2, v k.ú. Přerov, 
do vlastnictví  manželů I. a J.K. za kupní cenu 452 328,- Kč.

19. schvaluje úplatný převod - doprodej volné bytové jednotky č. 2532/1 v objektu k bydlení č.p. 
2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2,4,6,8) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4170/2,  zast. plocha a nádvoří, o výměře 587 
m2, v k.ú. Přerov ve výši 5576/132855 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
5576/132855 na pozemku p.č. 4170/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 587 m2, v k.ú. Přerov, 
do vlastnictví manželů I. a J. K. za kupní cenu 436 449,- Kč.

20. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2600/1 v objektu k bydlení č.p. 
2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/1,2,3,4) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603 příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 595 m2, 
v k.ú. Přerov, ve výši 5150/173777 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
5150/173777 na zastavěném pozemku p.č. 5739/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 595 m2,  v 
k.ú. Přerov, do vlastnictví pana J. D. za kupní cenu 378 000,- Kč.

21. schvaluje úplatný převod – doprodej volné bytové jednotky č. 2600/4 v objektu k bydlení č.p. 
2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/1,2,3,4) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech objektu bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603 příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 595 m2, 
v k.ú. Přerov, ve výši 5125/173777 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
5125/173777 na zastavěném pozemku p.č. 5739/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 595 m2,  v 
k.ú. Přerov, do vlastnictví pana L. D. za kupní cenu 420 000,- Kč.

22. schvaluje úplatný převod – doprodej bytové jednotky č. 2698/17 v objektu k bydlení č.p. 
2698, č.p. 2699 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/21 v k.ú. 
Přerov (Optiky 10,12) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 2698, č.p. 2699 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 5196/21, zast. plocha a nádvoří, o výměře 592 m2, v k.ú. Přerov ve výši 525/21844 a 
příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 525/21844 na zastavěném pozemku p.č. 5196/21, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 592 m2, v k.ú. Přerov, do vlastnictví pana M. B. za kupní 
cenu 480 000,- Kč.

Hlasování: 32 pro

1109/24/3/2014 Zřízení věcného břemene  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat chodník a sjezd na silnici II/434 s tím spojeného 
omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 
osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, 
včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 1311/5 a p.č. 650/2 oba v k.ú. 
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Henčlov, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, 
IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně  1.000,- Kč a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH.
        Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva  o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-
Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a  statutárním městem Přerov, 
jako budoucím oprávněným.
        Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný 
doručí budoucímu povinnému geometrický plán se zaměřením rozsahu služebnosti a znalecký 
posudek na stanovení jednorázové úhrady za zřízení služebnosti.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat chodníky a vjezdy s tím spojeného omezení, 
spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 
přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 
případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 1014/1 v k.ú. Dluhonice, ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve 
prospěch statutárního města Přerova.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně  1.000,- Kč a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH.
        Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva  o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-
Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a  statutárním městem Přerov, 
jako budoucím oprávněným.
        Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný 
doručí budoucímu povinnému geometrický plán se zaměřením rozsahu služebnosti a znalecký 
posudek na stanovení jednorázové úhrady za zřízení služebnosti.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

3. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat chodníky a vjezdy s tím spojeného omezení, 
spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 
přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 
případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 435 v k.ú. Vinary u Přerova, ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 
60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně 1.000,- Kč a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH.
        Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-
Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a statutárním městem Přerov, 
jako budoucím oprávněným.
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        Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný 
doručí budoucímu povinnému geometrický plán se zaměřením rozsahu služebnosti a znalecký 
posudek na stanovení jednorázové úhrady za zřízení služebnosti.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

Hlasování: 32 pro

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

1110/24/4/2014 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

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

Diskuse:

p. Mlčák
- materiál projednal FV a doporučil vzít usnesení na vědomí

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasovali

1111/24/4/2014 Změna Vnitřního předpisu č. 16/2014 Fond oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu, II. výběrové řízení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. vydává Vnitřní předpis č. …. /, kterým se mění Vnitřní předpis č. 16/2014 Fond oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu dle přílohy č. 1

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

2. bere na vědomí vzor smlouvy o zápůjčce, včetně dokumentace představující zajištění 
zápůjčky a žádosti o zápůjčku dle přílohy č. 2

3. schvaluje podmínky II. výběrového řízení pro poskytování zápůjček z Fondu oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu v roce 2014 takto:

       
a)  žádosti oprávněných osob, ve smyslu vnitřního předpisu č. 16/2014 Fond oprav, modernizací a 
     rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů budou podávány v termínu od 30.6.2014   
do 15.8.2014,
       
b)   místo pro vyzvednutí tiskopisů žádostí a jejich podání: Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 
       750 11 Přerov 2, Odbor ekonomiky, III. poschodí, dveře č. 66 – Kristina Bukvaldová.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014
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Diskuse:

p. Mlčák
- změnu vnitřního předpisu projednával FV a doporučil jej schválit

Hlasování: 32 pro

1112/24/4/2014 Úvěr 100 mil. Kč - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 
22/12/LCD ze dne 24.02.2012 mezi statutárním městem Přerov jako dlužníkem a Českou spořitelnou, 
a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ 45244782, jako věřitelem, kterým se prodlužuje 
konečný termín splatnosti úvěru do 31.12.2015.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.9.2014

Diskuse:

p. Mlčák
- rovněž tento dodatek projednával FV a doporučil jej schválit

Hlasování: 26 pro, 1 se zdržel, 5 nehlasovalo

1113/24/4/2014 Upuštění od vymáhání pohledávky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu 
nedobytnosti za panem L. K. IČ: 465 87 161, pro pohledávku z let 1999 - 2002 za neuhrazené faktury 
na nájemném a zálohách na službách z pronájmu nebytového prostoru na ul. Komenského 25, v 
Přerově, jejíž celková výše ke dni 16.6.2014 činí 4 059 476,63 Kč, z toho neuhrazené nájemné a 
zálohy na službách 423 955,20 Kč a úroky z prodlení 3 635 521,43 Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

Diskuse:

Ing. Pospíšilová
- pořád mi není jasné, jak je možné, že ten nájemce nebyl vypovězen hned po několika 

neuhrazených platbách
- chtěla bych se spíš zeptat, jak je ošetřena tato situace v současnosti, jaké jsou tam výpovědní 

lhůty, jestli se toto nemůže stát, a teď to cílím na odbor ekonomiky – kolik takových 
pohledávek, které máme a jsou v podstatě nedobytné

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- v současné době se to stát nemůže, pokud nedojde k selhání lidského faktoru, pravidelně se 

vyjíždí sestavy s dlužníky a s dlužným nájemným, takže by k tomu docházet nemělo
- pokud jde o to, kolik je pohledávek s velkým dluhem, to odbor ekonomiky neví, protože to 

spravujeme my, ale přiznám se, že z hlavy to nevím, takže jestli nějakou dlužnickou strukturu 
chcete

p. Passinger
- také by mě zajímalo, kolik těch kostlivců tam je, samozřejmě budu hlasovat proti, protože 

někdo je za to přece zodpovědný a jednou jak smažete tyto nedobytné pohledávky, tím vlastně 
všechno končí
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p. Mlčák
- rovněž tento materiál projednával FV a doporučil schválit návrh na usnesení podle předlohy

p. Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky
- v materiálu je vyjádření Odboru ekonomiky a v poslední větě je uvedeno, že pohledávka tímto 

úkonem nezaniká, převede se z účetnictví na podrozvahový účet a dál se sleduje a po určité 
době se kroky dělají

p. Zácha
- je to důsledek toho, co se dělo v minulosti na domovní správě a teď oddělení bytové, které 

spadá pod odbor majetku ve spolupráci s ekonomikou ty kostlivce tahá a dochází k tomu 
čištění, vidíte – kolik je pohledávka a kolik je úrok z prodlení, kam až to došlo, my budeme 
pravidelně prověřovat, zda se ti dotyční dlužníci zmátoří a zda bychom si mohli na nich něco 
vzít

p. Passinger - technická
- pro občany města Přerova – tyto pohledávky jsou z let 1999 až 2002 za neuhrazené faktury na 

nájemném a zálohách na službách z pronájmu nebytových prostor
Hlasování: 29 pro, 2 proti, 1 nehlasoval

1114/24/4/2014 Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9

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

Diskuse:

p. Mlčák
- rozpočtové opatření projednával FV a doporučil schválit předlohu návrhu na usnesení

Ing. Pospíšilová
- mám problém s bodem 2, kdy se jedná o dotaci 525 tis.Kč tomu SVJ na opravu střechy, takže 

se zdržím hlasování

Hlasování: 27 pro, 5 se zdrželo

1115/24/4/2014 Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9 - dodatek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného 
ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

4122 210 Neinvestiční přijaté transfery 
od krajů

1 634,8 + 602,4 2 237,2
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Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3113 610 Základní školy 23 134,2 * + 602,4 23 736,6
* počáteční stavy navazují na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

61X Školská zařízení 40 687,0 * + 602,4 41 289,4
* počáteční stavy navazují na jiný materiál

Hlasování: 29 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval

1116/24/4/2014 Upuštění od vymáhání pohledávky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání a odpis pohledávky z 
důvodu nedobytnosti na nájemném a úhradách za služby spojené s předmětem nájmu v celkové výši 
145.131,58 Kč za společností Profigreen s.r.o., IČ: 45273383, se sídlem Přerov I – Město, Trávník 14,  
PSČ: 750 02, který se váže k nebytovým prostorům umístěným v budově č.p. 1117, ul. Trávník, 
postavené na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov. Z dlužné částky 145.131,58 Kč činí 123.276,14 Kč 
dluh na nájemném a úhradách za služby  a 21.855,44 Kč dluh na úrocích z prodlení.

Diskuse:

p. Mlčák
- i tento materiál projednával FV a doporučil schválit předlohu návrhu na usnesení

Hlasování: 28 pro, 3 proti, 1 nehlasoval

1117/24/4/2014 Poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
na pořízení stabilizačního systému

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení 
univerzálního stabilizačního systému.

2. schvaluje výjimku ve smlouvě o poskytnutí dotace:

a) vypouští se článek III odst. 2 ve znění: "Příjemce se zavazuje podílet se na financování 
celkových nákladů na pořízení stabilizačního systému, na jehož položky byla dotace 
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poskytnuta, minimálně 20% jeho celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než je dotace od 
předávajícího."

b) vypouští se článek IV odst. 3 ve znění: "Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III 
bodě 2 této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet 
předávajícího ve výši 10-20 % z celkové výši dotace."

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních
hracích přístrojů

31 400,0 * + 120,0 31 520,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

5279 110 Záležitosti krizového řízení j. n. 190,0 + 120,0 310,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

  rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 25 936,1 * + 120,0 26 056,1
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:

p. Mlčák
- FV projednal a doporučil schválit

Mgr. Grambličková
- samozřejmě není možné pro to ruku nezvednout, ale fakt je ten, že se neustále požadavky na 

náš rozpočet zvyšují, sanujeme tady nějakým způsobem úlohu státu, který asi v tomto případě 
selhává a možná by bylo dobré, protože se nám tady požadavky hasičů objevují, několikrát do 
roka na zastupitelstvu, tak by bylo dobré najít nějaký způsob nebo systém, aby si hasiči sami 
ujasnili, co do příštího roku je nezbytné pro jejich činnost, abychom dopředu věděli s jakou 
částkou máme počítat, protože tak to děláme velmi nesystémově, ale bránit se tomu 
nemůžeme – souhlasím, ano, schvalme, ale zkusme najít nějaký způsob, aby se to dostalo do 
našeho systému ať už grantového nebo nějakého jiného

primátor Ing. Lajtoch
- tato záležitost je systémová, hovořil jsem o tom na minulém zastupitelstvu, hasičům 

schvalujeme dotaci jednou ročně
- letos byla trochu výjimka s tím, že finanční prostředky jsme jim odsouhlasili až na podzim a 

oni bohužel, to stejné má i Policie ČR, mají určité směrnice, že pokud dotační prostředky



36

nevyčerpají do konce září, tak je musí vrátit do státního rozpočtu a to jsme samozřejmě 
nechtěli

- takže my jsme schválenou dotaci na stan v r. 2013 opětovně schvalovali v r. 2014
- hasiči vždy přijdou na počátku roku a dohodli jsme se na částce kolem 200 tis.Kč ročně, 

pokud bude vůle zastupitelstva pomoci na zlepšení vybavení techniky HZS OL kraje okresu 
Přerov a po dohodě s naším pracovištěm krizového řízení

- záměr byl takto dohodnut, finanční prostředky byly záměrově schváleny, osobně si myslím, že 
by se to nemělo objevit v grantu, protože je to úplně jiná záležitost než grant

- naše vůle je, že my jim dáme peníze na zakoupení techniky, kterou oni budou využívat pro 
bezpečnost našich občanů

Mgr. Puchalský
- myslím si, že je dobře, že Olomoucký kraj dává značnou částku peněz, ale mě by zajímalo, 

jestli p. primátor ví nebo je nějak statisticky zjišťováno kolik dávají ostatní obce 
Olomouckého kraje

primátor Ing. Lajtoch
- nevím, kolik dávají přímo obce, ale vím, že ty větší města Lipník, Hranice, Kojetín určitým 

způsobem přispívají na techniku hasičů, ale částky jsem nezjišťoval, ale můžu to zjistit a bude 
písemně odpovězeno

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval

1118/24/4/2014 Poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
na pořízení pulzních oxymetrů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení 
pulzních oxymetrů.

2. schvaluje výjimku ve smlouvě o poskytnutí dotace:

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

b) vypouští se článek IV odst. 3 ve znění: "Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III 
bodě 2 této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet 
předávajícího ve výši 10-20 % z celkové výši dotace."

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních
hracích přístrojů

31 520,0 * + 20,0 31 540,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
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Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

5279 110 Záležitosti krizového řízení j. n. 310,0 * + 20,0 330,0
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

  rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 26 056,1 * + 20,0 26 076,1
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:

p. Mlčák
- FV projednal materiál a doporučil schválit

Hlasování: 29 pro, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen

1119/24/4/2014 Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Dluhonice na oslavu 110 let 
výročí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerovem a subjektem Sbor dobrovolných hasičů Dluhonice, se sídlem 
Náves 32, Přerov - Dluhonice, IČ: 65920864, na oslavu 110 let výročí SDH Dluhonice.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 46 697,2 * - 35,0 46 662,2

5512 110 Požární ochrana - dobrovolná 
část

30,0 * + 35,0 65,0

* počáteční stavy navazují na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

  rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

25 501,1 * + 35,0 25 536,1
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* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:

p. Mlčák
- FV projednával materiál a doporučil jej schválit

Hlasování: 28 pro, 1 proti, 2 se zdrželi

1120/24/4/2014 Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Přerov - Újezdec na oslavu 110 
let výročí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Sbor dobrovolných hasičů Přerov - Újezdec, 
se sídlem Velké Novosady 553/12, Přerov I-Město, IČ: 65920554, na oslavu 110 let výročí 
SDH Újezdec.

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1349 230 Zrušené místní poplatky 0,0 + 30,0 30,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

5512 110 Požární ochrana - dobrovolná část 0,0 + 30,0 30,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

  rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

25 471,1 * + 30,0 25 501,1 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:

p. Mlčák
- Rovněž tuto dotaci projednával FV a doporučil ji schválit

Hlasování: 26 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 1 nepřítomen



39

1121/24/4/2014 Smlouva o zápůjčce - DIVADLO DOSTAVNÍK Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje smlouvu o zápůjčce mezi statutárním městem Přerov jako zapůjčitelem a subjektem 
DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s. se sídlem Družstevní 235/39, 750 02 Přerov III -
Lověšice, IČ: 49558048 jako vydlužitelem. Předmětem smlouvy je bezúročná zápůjčka ve 
výši  395.000,-- Kč (slovy třistadevadesátpěttisíckorunčeských) na účely spočívající v 
předfinancování projektu Dostavníčko s divadlem – mezinárodního festivalu ochotnického 
divadla, konaného v roce 2014 v Přerově. Vydlužitel se zavazuje vrátit  zápůjčku v plné výši 
ve lhůtě nejpozději do 31. 12. 2014.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 47 092,2 * - 395,0 46 697,2

3429 110 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,0 + 395,0 395,0
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:

p. Mlčák
- Materiál projednával FV a po krátké diskusi jej doporučil schválit

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel

1122/24/4/2014 Záměr na poskytnutí dotace pro Okresní agrární komoru v Přerově na 
Krajské dožínky v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč 
subjektu Okresní agrární komora v Přerově, se sídlem Wurmova 2, 750 02 Přerov, IČ: 47674407,       
na Krajské dožínky v Přerově.

Diskuse:

p. Mlčák
- rovněž tento bod projednával FV a doporučil jej schválit

Mgr. Grambličková
- jsem ráda, že výstaviště žije, v tomto případě bude žít pod záštitou hejtmana, což 

předpokládám, že to znamená nějaký přísun finančních prostředků z krajského úřadu – tady tu 
částku nevidím

primátor Ing. Lajtoch
- pokud mám informace, tak je to 250 tis.Kč z Olomouckého kraje

Ing. Symerský
- tuším, že dožínky v Přerově byly podpořeny v rámci významných projektů částkou 300 tis. Kč
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p. Laga
- jen na okraj připomenu, že jsme kdysi zrušili grant p. Urbancovi na dožínky nebo on si ho 

zrušil sám, převedl na setkání, to se vyvedlo
- ovšem teď bych byl s tou agrární komorou trošku opatrný, protože stejně to jde na p. Urbance, 

takže bylo pěkně s městem houpy, houpy uděláno a tím pádem jsme zase dostali těch 150 
zpátky jak je

- nemůžu s tím souhlasit, že to takto obcházíme a děláme to přes něco jiného

Mgr. Puchalský
- v tom materiálu je napsáno stanovisko odboru ekonomiky, který nedoporučuje schválení výše 

uvedeného záměru
- je to jenom v tom, že město nemá finanční prostředky nebo je to jiný důvod – chtěl bych to 

vědět

p. Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky
- my se takto vyjadřujeme de facto ke všem záměrům, protože se už léta snažíme vytvořit 

nějakou rezervu, když jsou nějaké peníze na víc a prostě se to nedaří, vždycky když je něco 
navíc, tak se to tímto způsobem rozdá

Hlasování: 24 pro, 5 proti, 3 se zdrželi

1123/24/4/2014 Poskytnutí dotace pro Nadační fond GAUDEAMUS na finále XXIII. 
ročníku mezinárodní dějepisné soutěže studentů gymnázií

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Nadační fond GAUDEAMUS, se sídlem 
Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČ: 25228633, na finále XXIII. ročníku mezinárodní 
dějepisné soutěže studentů gymnázií,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

304,0 * - 5,0 299,0

6409 110 Ostatní činnosti j. n. 0,0 + 5,0 5,0
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:

p. Mlčák
- rovněž tento materiál projednával FV, ale ne jako záměrový, bylo řečeno, že to půjde přímo 

do zastupitelstva a doporučuje schválit návrh na usnesení

Hlasování: 28 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval
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1124/24/4/2014 Poskytnutí dotace pro Obec Radslavice na obnovu hrobky Františka 
Slaměníka

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 86.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Obec Radslavice, se sídlem Na Návsi 103, 
751 11 Radslavice, IČ: 00301884, na obnovu hrobky Františka Slaměníka.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních
hracích přístrojů

31 540,0 * + 86,0 31 626,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3326 110 Pořízení, zachování a obnova 
hodnot místního kulturního, 
národního a historického povědomí

0,0 + 86,0 86,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 26 076,1 * + 86,0 26 162,1
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:

p. Mlčák
- rovněž tento materiál projednával FV, ale ne jako záměrový a bylo doporučeno schválit návrh 

na usnesení

Hlasování: 29 pro, 1 proti, 2 se zdrželi

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek 
primátora Mgr. Josef Kulíšek.
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1125/24/5/2014 Nejnutnější opravy domovního majetku a úprava financování akcí nad 
500 tis. Kč

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje nejnutnější opravy domovního majetku a úpravu financování akcí nad 500 tis. Kč

2. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle přílohy.

Diskuse:

p. Zácha
- za odbor správy majetku jsou tam skutečně akce, které se týkají bytového fondu – je tam 

doinstalace na domě Gen. Štefánika, je tam výměna oken na Jižní čtvrti a taktéž Tyršova 68 
nebo-li DPS – výměna oken a balkonových dveří

- pak je tam částka 2 645 tis.Kč na drobné úpravy, které se týkají našeho bytového majetku, 
takže prosím o podporu

primátor Ing. Lajtoch
- my jsme se sešli, abychom řešili nejnutnější opravy domovního majetku nad půl milionu Kč, 

aby se mohly realizovat teď v tomto prvním pololetí a samozřejmě, aby řešily ty problémové 
záležitosti při správě majetku – je tam třeba dořešení fasády na MŠ v Předmostí, řada 
lokálních problémů, vytáhly se veškeré finanční prostředky, které byly volné nebo které jsme 
věděli, že v rámci výběrového řízení jsme uspořili a takto to předkládáme na zastupitelstvu, 
aby se mohly pružně tyto prostředky zapojit do rozpočtu a realizovat plánované opravy

p. Mlčák
- rovněž tento materiál projednával FV a doporučil schválit

p. Laga
- chtěl jsem se jen zeptat, jestli tu není tisková chyba, jestli nevypadl chodník U letiště

Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje
- chyba tam není – v každém případě to U letiště připravujeme – je tam trošku problém, že ten 

chodník U letiště je na katastrálním území obce Troubky, teď jsme zjistili, že nebyl 
zkolaudován, nebyl tudíž zapsán do katastru nemovitostí, takže to budeme muset se stavební 
úřadem dořešit

- v této fázi to připravujeme, zřejmě se dostaneme do realizace v příštím roce
- tuto informaci dáme p. Lagovi písemně, aby ji tlumočil osadnímu výboru, ale taková je situace
- když se to projednávalo s osadním výborem, tak na to tam kolegové z rozvoje upozornili, že je 

tam více takovýchto záležitostí

p. Laga – technická
- chtěl bych být jen ubezpečen, že to nebude trvat dalších 20 let

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel

PŘESTÁVKA: 16.25 – 16.35 hodin

6. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – bez písemné předlohy
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7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

1126/24/7/2014 Ukončení činnosti odloučeného pracoviště příspěvkové organizace 
Základní škola Přerov, Svisle 13 v objektu Kouřílkova 2; Vyjmutí části 
nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace Mateřská 
škola Přerov, Kouřílkova 2

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052, se 
sídlem Přerov, Přerov I – Město, Svisle 13. 

Předmětem znění dodatku je úprava vymezení hlavního účelu organizace a tomu odpovídajícího 
předmětu činnosti v souvislosti s ukončením činnosti základní školy v objektu č.p. 830 na parcele p.č. 
5307/92 v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov I – Město, Kouřílkova 2) s účinností od 01. 07. 2014. Znění 
dodatku tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2014

2. schvaluje dodatek č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy, 
přílohy č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Přerov, Kouřílkova 2, IČ: 49558510, se sídlem 
Přerov, Přerov I – Město, Kouřílkova 2. 

Předmětem znění dodatku je vyjmutí části nebytových prostor v objektu č.p. 830 na parcele p.č. 
5307/92 a části pozemku p.č. 5307/92, zastavěná plocha v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov I – Město, 
Kouřílkova 2) z hospodaření jmenované příspěvkové organizace s účinností od 01. 07. 2014. Znění 
dodatku tvoří přílohu č. 2 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2014

Diskuse:

p. Mlčák
- co bude místo školy Svisle v této mateřince?

Mgr. Hluzín
- samozřejmě se to teď předává na odbor majetku a ten má na to zájemce ze stran občanského 

sdružení Rodinka p. Čagánkové – je to zařízení, které je určeno matkám s dětmi po pracovní 
době

RSDr. Nekl
- záměr je jasný, už chápu ten velký tlak na dětské skupiny v rámci poslanecké sněmovny, 

protože jak v oblasti sociální, tak předškolní výchovy se z toho stane výborný kšeft
- ptám se, proč se neuvažuje o mateřské školce, proč se uvažuje o zařízení pro dětské skupiny?

Mgr. Hluzín
- toto zařízení není v současné chvíli vhodné pro mateřskou školu, muselo by se samozřejmě 

všechno předělat, veškeré stavební úpravy zejména v sociálkách
- navíc z našich informací není momentálně potřebné otevírat další třídy mateřských škol
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- v žádném případě se nejedná o to, že by se uzavírala škola proto, aby se to pro někoho dělalo, 
ZŠ Svisle to podle svého ředitele momentálně nepotřebuje

Hlasování: 26 pro, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali

1127/24/7/2014 Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – poskytnutí 
dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a 
Soukromou základní školou Acorn´s & John´s school s.r.o, IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem, na úhradu části nákladů školy v přírodě organizované v 
období 26. 05. – 30. 05. 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2014

Diskuse:

p. Mlčák
- FV projednal tuto předlohu a doporučil schválit návrh na usnesení

Hlasování: 32 pro

1128/24/7/2014 Fotbalový klub KOZLOVICE - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ: 47999152, 
se sídlem Přerov, Přerov IV - Kozlovice, na částečnou úhradu nákladů spojených se sportovní 
činností klubu v roce 2014, za podmínky účasti v divizi.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních
hracích přístrojů

31 000,0 + 400,0 31 400,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 160,0 + 400,0 560,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

  rozpočet rozpočtové rozpočet
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opatření po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový  
program

25 536,1 * + 400,0 25 936,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:

p. Mlčák
- rovněž tento materiál projednával FV a pouze projednal a nepřijal usnesení – hlasování bylo 3 

pro a 2 se zdrželi

Mgr. Grambličková
- klubu gratuluji, že se posunuli do divize, ale mám pocit, že tento materiál má několik 

nedostatků
- první nedostatek je opět systém, který se nám z toho naprosto vytrácí i vzhledem k tomu, že 

schvalujeme přímo rozpočtové opatření, zatímco máme schválenou spoustu záměrů, které 
zatím finanční odbor není schopen pokrýt, tak tento materiál nešel záměrově, přestože ta 
částka je vysoká

- že fotbalisté neví, komu mají adresovat žádost, že to neadresují svému teda resortnímu 
náměstkovi, to mě velmi překvapuje

- další věc, které jsem si tam všimla je tam otázka nájemného, mají tam rozpočet, kterým 
zdůvodňují potřebu této částky, a to nájemné ve výši 85 tis.Kč je tam započteno 2x, čili jestli 
je to chyba nebo je to nájem za dva různé objekty, to bych chtěla vysvětlit

- myslela jsem si, že preferujeme hlavně mládežnické sporty, „čert to vem“, ať ti muži hrají, 
když se dostali do divize, ale alespoň my bychom měli zachovat nějaké dekorum a nějaký 
systém

Mgr. Hluzín
- důvod, proč to neděláme záměrově, ale děláme to přímo, narychlo, je v podstatě v tom, že 

fotbalový klub, jestliže má postoupit, tak musí vědět, že to má financováno a jestli bychom to 
odsouvali, tak oni to prostě nebudou vědět a museli by to vzdát

- samozřejmě tady nelze předpokládat v době, když se dělají granty nemůže vědět, že postoupí, 
že se jim to podaří

- co se týká toho posledního, to nevím, to vám zjistíme a dáme vám to písemně

p. Laga
- chci také zareagovat na tento nesystémový způsob přidělení přímě dotace, protože, když se 

podíváme na soutěž, kterou dneska hráli, tak dostali na celou soutěž 160 tis. Kč, teď postoupili 
a na půl soutěže dostanou 400 tis. Kč, což se mi zdá scestné 

- myslím si, že takto to nemůžeme dělat
- okrajově – třeba do I.B postoupil Sokol Čekyně, tak kolik bychom teda dali, když postoupili 

do I.B třídy, když postoupili o třídu výš, kolik jim dáme, když do divize dáme 400 tis. Kč,
bude to třeba 50 tis. Kč?

- na minulém zastupitelstvu p. Dvorský s p. Chromcem prosadili celkem dobře vyhlášku zrušení 
automatu, takže teď bychom měli ty kluby a sportovce naučit skromně žít, protože za rok už 
nebudeme mít z čeho dávat, 50 mil. Kč nebude a my si tady klidně hrkneme 400 tis. Kč jako 
by se nechumelilo

primátor Ing. Lajtoch
- máte asi špatnou paměť, pane zastupiteli, vy jste také nesystémově požádal o finanční 

prostředky na Sokol Henčlov, dokonce to nebylo ani zpracováno a bylo vám to odsouhlaseno
- beru to jako mimořádnou záležitost, ano – není to systémové
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p. Laga - technická
- my jsme to neměli na soutěž, kterou si musí všichni zaplatit, ale bylo to na budovy, které jsme 

měli opravené a potřebovali jsme udělat splátku, to je zásadní rozdíl

Mgr. Puchalský
- chtěl jsem se zeptat, kdo jsou další sponzoři fotbalového klubu Kozlovice, když na rozpočet 

téměř 1 800 tis. Kč, chtějí od města 820 tis. Kč, dostanou pravděpodobně 400 tis. Kč, 
nedomnívám se, že je to mimořádná situace, ten klub přece musí zvážit, jestli má nebo nemá 
peníze a nežádat pouze zdroje veřejné

- opravdu ten přístup nejenom systémový, ale i věcný považuji ze strany navrhovatele za 
naprosto nezodpovědný

- 400 tis. Kč klub nezachrání, vy jste říkal, že sponzory nemají, tak jak chtějí hrát tu vyšší 
fotbalovou soutěž? To budou postupně další a další měsíc žádat, protože jde o mimořádný 
stav, protože Kozlovice hrají divizi

- okamžitě bych věděl, kam 400 tis. Kč lze použít, např. před chvílí jsme schválili dotaci na 
obnovu a renovaci pomníku p. Slaměníka – komeniologa a učitele, podívejte se, v jakém stavu 
je samotný J.A.Komenský před evangelickým kostelem – v žalostném stavu je ta socha, nikdo 
se o ni nestará a tak bych mohl pokračovat ze svých poznámek dál

- myslím si, že je skutečně třeba zastavit tady toto rozhazování

p. Zácha
- žádost šla jak na p. primátora, tak na všechny náměstky
- jestli postoupí do divize, požádali město jestli bude spolufinancovat, podmínkou poskytnutí 

dotace je to, že se do divize přihlásí a je to na nich, aby si zajistili zbytek dofinancování té 
soutěže

- samozřejmě víte, že jsme jim dali dotaci 100 tis. Kč a také sezóna nestála 100 tis. Kč a měli to 
zafinancováno ze stran sponzorů

- prosím o podporu a záleží na vašem rozhodnutí

občan – p. Korýtko – předseda FK Kozlovice
- není to jen pro muže, všechny mužstva, kterých máme 7, z toho 6 mládežnických vyhráli svoji 

soutěž, mohou postoupit do vyšších soutěží, a to nejenom muži, ale i ostatní a na to 
potřebujeme tyto finanční prostředky

- v minulém roce jsme měli rozpočet klubu 980 tis. Kč, město nám poskytlo 150 tis. Kč, zbytek 
si musíme dofinancovat z vlastních a sponzorských zdrojů

- můžeme to provozovat jen na základě toho, že veškerá činnost klubu je vykonávaná na 
dobrovolné bázi, neplatíme trenéry, neplatíme lidi, kteří v tom areálu pracují

- když postoupíme do vyšší soutěže, jsou tam nároky na trenéra, který musí mít licenci, nároky 
vzniknou na platbu trenéra, na další provoz, na cestování

Mgr. Grambličková
- chci si upřesnit – ta částka 400 tis. Kč je do konce kalendářního roku nebo je to na další běžný 

rok, v dalším rozpočtovém roku zase nás bude asi ten fotbal stát významně vyšší částku než 
tomu bylo doposud

primátor Ing. Lajtoch
- v návrhu na usnesení je uvedeno: „…se sportovní činností v r.2014 za podmínky účasti v 

divizi

Mgr. Grambličková
- p. Korýtko zapomněl vysvětlit ten nájem – jestli je to překlep – 2x je tam nájem 85 tis.Kč

primátor Ing. Lajtoch
- p. Korýtko vám to vysvětlí potom, po projednání, jak to v rozpočtu myslel
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občan – p. Střelec
- nebudu tady diskutovat, jestli 400 tis. Kč je málo nebo mnoho, myslím si, že stojí za uváženou 

jedna věc, opravdu změnit ten systém, protože když jsem se tady vloni ptal na systém 
financování sportů atd., tak je tady nastavený grantový program, bylo mi řečeno, že jsou zde 
tzv. přímé dotace, kde si město asi u přímých dotací řeklo, budeme podporovat tyto sporty, na 
kterých má město zájem a pak je tady grantový systém, kde si teoreticky může požádat 
kdokoliv a komise zváží, ale já sem chodím skoro každé zasedání a nestačím se divit, protože 
když je tady zveřejňováno, že město má 360 mil.Kč dluhů, my budeme dalších 20 let 
dobudovávat 1 dětské hřiště, na co nedostaneme dotaci, protože finance nejsou a tady každé 
zastupitelstvo se budou schvalovat výjimky z grantového programu, proto navrhuji, abyste si 
ten svůj grantový program zrušili, protože je úplně k ničemu a je nesmyslný

Hlasování: 23 pro, 9 se zdrželo

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

1129/24/8/2014 Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace - žádost         
o finanční příspěvek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy                
o poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, 
a subjektem Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, IČ 70890595, se sídlem Dolní 
Hejčínská 50/28, Olomouc PSČ 779 00, jako příjemcem dotace, na zajištění poskytování pobytové 
sociální služby uživatelce chráněného bydlení s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval

1130/24/8/2014 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace  
- změna zřizovatele

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. trvá na usnesení č. 19/2/4/2010 bod 1 a 2 přijatém na Zastupitelstvu města Přerova na 2. 
zasedání konaném dne 13. 12. 2010, jehož znění je:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr převodu zřizovatelských funkcí Olomouckého kraje k příspěvkové organizaci 
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, se sídlem Pavlovice u Přerova 95, IČ: 61985864 na 
statutární město Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitého majetku - pozemku 
p.č. st. 271 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2 a objektu jiná stavba bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. st. 271, vše v k.ú. Pavlovice u Přerova a movitého majetku (vnitřní vybavení nemovitostí a ostatní 
příslušenství) z vlastnictví Olomouckého kraje (právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje –
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Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace, se sídlem Pavlovice u Přerova 
95, IČ: 61985864) do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. ukládá náměstkům primátora Michalu Záchovi DiS. a Mgr. Dušanu Hluzínovi vyjednávat s 
Olomouckým krajem o převodu nemovitého majetku statutárního města Přerova v areálu 
Domova Alfreda Skeneho do vlastnictví Olomouckého kraje.

Odpovídá: M. ZÁCHA DiS., Mgr. D. HLUZÍN

Termín: 30.9.2014

Diskuse:

p. Mlčák
- FV výbor projednal tuto předlohu a doporučil schválit usnesení

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval

1131/24/8/2014 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. základní 
organizace Přerov 2 - mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 5 000,- Kč a uzavření smlouvy          
o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Přerov 2,                
IČ 71199900, se sídlem Kratochvílova 35 - Přerovanka, 750 02 Přerov, jako příjemcem 
dotace, na činnost organizace v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

309,0 - 5,0 304,0

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

12,6 + 5,0 17,6

Hlasování: 26 pro, 4 se zdrželo, 2 nehlasovali

9. RŮZNÉ

1132/24/9/2014 Schválení nových znění zakladatelských listin společností založených 
statutárním městem Přerovem 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje nové znění stanov akciové společnosti založené statutárním městem Přerovem, 
obchodní společnosti Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Blahoslavova 1499/7, a to z důvodu podřízení se nové právní úpravě podle ust. § 777 odst. 5 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

2. schvaluje nové znění zakladatelské listiny společnosti založené statutárním městem Přerovem, 
obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s. r. o., IČ 27841090, se sídlem Přerov, 
Na Hrázi 3165/17, a to z důvodu podřízení se nové právní úpravě podle ust. § 777 odst. 5 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.

3. schvaluje nové znění zakladatelské listiny společnosti založené statutárním městem Přerovem, 
obchodní společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o., IČ 27831337, se sídlem Přerov, Přerov I-
Město, Blahoslavova 79/3, a to z důvodu podřízení se nové právní úpravě podle ust. § 777 
odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), dle přílohy č. 3 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

Hlasování: 32 pro

1133/24/9/2014 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na uvedené 
aktivity v uvedené výši:

Základní škola, Přerov, Trávník 27, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I–Město, Trávník 27, IČ: 
45180091, na aktivitu „Zelené střešní terasy a Vodní svět ve školní zahradě“, ve výši 28.000,- Kč,

Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem 750 02 Přerov, Žižkova 12, IČ: 
47184469, na aktivitu „Environmentální vzdělávání v BIOS ve školním roce 2014/2015“, ve výši 
22.940,- Kč,

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 11 
Přerov, IČ: 00097969, na aktivitu „Pod kloboukem–nový program ORNIS pro školy“, ve výši 12.000,-
Kč,

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 11 
Přerov, IČ: 00097969, na aktivitu „Atlas ptáků neobyčejných–výstava a doprovodný program“, ve 
výši 10.000,- Kč,

Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 751 52 Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 
70259925, na aktivitu „Ekovýuka 5–Půda“, ve výši 9.000,- Kč,
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Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem 750 02 Přerov I–Město, Máchova 14, IČ: 62350161, 
na aktivitu „Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26–U zajíčků“, ve výši 19.875,- Kč,

Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I–Město, Želatovská 8, IČ: 
49558862, na aktivitu „Barvy roku“, ve výši 21.145,- Kč,

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, se sídlem 751 52 Přerov, Komenského 29, 
IČ: 00842966, na aktivitu „CYKLOCITY“, ve výši 13.500,- Kč,

Jarmila Vláčilová, Pod skalkou 89/2, 751 24 Přerov II–Předmostí, na aktivitu „Kresby (přízemí 
domu)– doba Lovci mamutů“, ve výši 3.000,- Kč,

Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1971, Jaselská 1 v Přerově, se sídlem 750 00 Přerov, 
Přerov I–Město, Jaselská 1971/1, IČ: 25890123, na aktivitu „Komunitní vytvoření štěrkem mulčované 
předzahrádky včetně informací o druhovosti“, ve výši 32.380,- Kč,

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, 
se sídlem 750 11 Přerov, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu „Školní soutěž a výukové programy 
pro žáky OA Přerov“ ve výši 26.000,- Kč.

2. neschvaluje poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty níže uvedeným žadatelům na uvedené aktivity v uvedené výši:

Střední škola gastronomie a služeb Přerov, Šířava 7, se sídlem 750 02 Přerov, Šířava 7, IČ: 
60609460, na aktivitu „Co se děje s komunálním odpadem?“, ve výši  29.700,- Kč,

Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8, se sídlem 750 02 Přerov, Kouřílkova 8, IČ: 
60609460, na aktivitu „Dáváme učení zelenou a autům červenou“, ve výši 25.000,- Kč,

Občanská společnost DSi, o.s., se sídlem Beňov 75, 750 02 p. Přerov, IČ: 27001041, na aktivitu 
„Svět skřítků Ňufíka a Impříka“, ve výši 19.000,- Kč,

AJORODINKA, o.p.s., se sídlem Horní náměstí 18/18, Přerov I–Město, 750 02 Přerov, IČ: 
02590425, na aktivitu „Interaktivní EKOdivadlo“, ve výši 25.000,- Kč,

o.s. KAPPA-HELP, se sídlem nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov I–Město, 750 02 Přerov, IČ: 
66743192, na aktivitu „Environmentální vzdělávání pedagogů působících na školách na území města“ 
ve výši 62.000,- Kč,

o.s. KAPPA-HELP, se sídlem nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov I–Město, IČ: 66743192, na 
aktivitu Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže na všech stupních a typech škol na 
území města“, ve výši 70.000,- Kč.

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval

1134/24/9/2014 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 
na území města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v roce 
2014 na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova s níže uvedenými 
žadateli v uvedené výši:

1. Ing. Bc. V. M.a Ing. M. M. na  obnovu vnější fasády, včetně výměny střešní krytiny, balkonů a 
klempířských prvků objektu Kratochvílova 147/5, Přerov, p.č. 133, k.ú. Přerov, ve výši 55.000,-
Kč,

2. A. V. zastoupená na základě plné moci Ing. Zdeňkou Tillerovou, Interbrigadistů 2, Přerov, na 
obnovu vnější fasády, vč. výměny vstupních dveří objektu Horní náměstí 12/12, Přerov, p.č. 356, 
k.ú. Přerov, ve výši 30.000,- Kč,

3. Ing. J. K. a J. K., na dokončení obnovy vnějších fasád, včetně vstupních dveří objektu Spálenec 
39/2, Přerov, p.č. 326, k.ú.Přerov, ve výši 65.000,- Kč.

Hlasování: 32 pro

1135/24/9/2014 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci přímých podpor pro 
rok 2014 - Nadační fond Přerov - Cuijk

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 
poskytnutí dotace uzavřené dne 30. 5. 2014 mezi statutárním městem Přerovem jako předávajícím a 
subjektem Nadační fond Přerov - Cuijk, IČ: 27803201, se sídlem Přerov, Blahoslavova 71/2, jako 
příjemcem.

Diskuse: 

p. Mlčák
- materiál byl projednán FV, po diskusi byl pouze projednán – 4 byli proti, 1 pro, 1 se zdržel a 

vznikla právě diskuse kolem toho r. 2015

Ing. Pospíšilová
- nechápu, proč bychom dodatek měli řešit teď, když ty peníze nadační fond letos nepotřebuje, 

ta nečerpaná částka se mohla poskytnout jiným subjektům a mohlo se v podstatě vyčlenit těch 
130 tis. Kč až na r. 2015

- chápu, že nadační fond chce mít jistotu, že ty peníze v r. 2015 dostane, ale tu jistotu, že
dostanou dotace nemá z těch neziskovek žádná, nevím, proč bychom měli dělat vyjímku

- a to, že nedokážou sehnat sponzory – bohužel, tuto situaci zažívají neziskovky všechny stejně

Hlasování: 17 pro, 3 proti, 10 se zdrželo, 2 nehlasovali - NEPROŠLO

1136/24/9/2014 Nominace do správní a dozorčí rady - zájmové sdružení právnických 
osob STŘEDNÍ MORAVA - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. navrhuje do funkce člena správní rady zájmového sdružení právnických osob STŘEDNÍ 
MORAVA - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU za statutární město Přerov zvolit          
Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou,
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2. navrhuje do funkce člena dozorčí rady zájmového sdružení právnických osob STŘEDNÍ 
MORAVA - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU za statutární město Přerov zvolit               
p. Břetislava Passingera.

Diskuse:

pritmátor Ing. Lajtoch
- do funkce člena správní rady navrhuji Mgr. Krákorovou Pajůrkovou

p. Tomaníková
- na člena dozorčí rady navrhuji p. Passingera

Hlasování – bod 1: 27 pro, 5 nehlasovalo
Hlasování – bod 2: 26 pro, 1 se zdržel, 5 nehlasovalo

10. NÁMĚTY, DOTAZY A PŘIPOMÍNKY

1137/24/10/2014 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      
a připomínkami vznesenými na 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 8.9.2014

Diskuse:

občan – p. Vrána

- chtěl bych se dotknout Strojaře, na únorovém zastupitelstvu jsem hovořil, že jsem 
komunikoval s ministrem dopravy ohledně zrušení prodeje Strojaře, kde je reálné nebezpečí 
vzniku ubytovny – mám novou informaci a chtěl bych se otázat p. primátora, protože údajně 
město Přerov bylo vyzváno (je to neoficiální informace), aby předložilo návrh, jak využít 
objekt Strojař ve veřejném zájmu, potom by byl možný eventuální bezúplatný převod do 
majetku města Přerova z majetku státu

- chci se zeptat zda město tento materiál ze strany Ministerstva obrany eviduje a jak se k tomu 
staví

primátor Ing. Lajtoch
- tento materiál jsme nedostali, spíš naopak mám na stole dopis, kdy jsme chtěli urgovat p. 

ministra, hovořil jsem s p. ministrem osobně a požádal jsem ho, jestli by si neudělal čas a 
nepřijel do Přerova a podíval se na ubytovnu, že jsme vždy přistupovali velice seriózně 
k armádě, pak jsme to nějak nedohovořili

- posílal jsem dopis, odpověď přišla velice strohá, tedy že nemohou nic udělat, žádal jsem naše 
právníky – úředníky, aby zjistili, jestli by se dalo přes Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových nalézt určitá skulinka v zákoně, aby nám to mohli převést z vážných důvodů 
bezúplatně, bylo mi zatím ústně odpovězeno, že ne a poté p. ředitele Úřadu pro zastupování 
státu odvolali

- nicméně monitorujeme tuto situaci, protože proběhlo druhé kolo, bylo to tam sníženo ze 60 
mil. Kč na 55 mil. Kč a výsledek veřejné soutěže neznáme a dopis tedy nepřišel

- ale mohu hned zítra kontaktovat Ministerstvo obrany, kde se dopis zatoulal a že bychom rádi 
na toto téma vyvolali jednání
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p. Zácha
- hlásím se za odbor majetku – žádný takový dopis nedošel, ani žádná jiná korespondence, ani 

telefonát a poprosím p. Vránu, jestli o něčem ví a má něco písemně, tak v tomto případě, co se 
týká Strojaře a potenciální ubytovny, nejde o politiku, jde o lidi a o Přerov, tak zkusme 
komunikovat

p. Tomaníková
- obrátili se na mě občané z Kozlovské ulice, že se domnívali, že nové hřiště od Lidlu bude u 

nich, ovšem to je zřejmě špatná informace, protože oni jsou až o kousek dál a proto bych 
chtěla vědět – hřiště na Kozlovské znamená mezi rybníkem a tím dlouhým barákem je 
v dezolátním stavu, využívají ho školky z okolí – jestli toto hřiště bude město upravovat a kdy

p. Zácha
- co se týká Rákosníčkova hřiště společnosti Lidl – mělo by se stavět o prázdninách, předáno by 

mělo být pravděpodobně poslední srpnový týden a lokalita je meziblok mezi kabelovou 
televizí a čtyřpatrové paneláky

- co se týká hřiště, o kterém hovoříte – beru to jako podnět, děláme s technickými službami 
postupně revizi dětských hřišť, tam, kde je havarijní stav, tak se to snažíme odstranit a 
samozřejmě to závisí na finančních prostředcích

- v poslední době máme problém na Kopaninách, v Předmostí, kde chodí podněty na odbor 
majetku a snažíme se konat, aby nedocházelo k úrazům

p. Mlčák
- mám dva dotazy – jeden na p. Záchu – jak postupuje v jednání v prodloužení termínu Čechova 

a druhá otázka je – kdy začne kanalizace Kozlovice

p. Zácha
- odeslali jsme dopis na Krajské státní zastupitelství, tak jak jsme byli povinováni 

s odůvodněním a s rozhodnutím posledního zastupitelstva, čekáme na odpověď, dál to 
poputuje na Ministerstvo spravedlnosti a nakonec na Ministerstvo financí

- takže čekáme zpětnou vazbu

MUDr. Chromec
- napřed bych informoval o tom, že tam provádíme rekonstrukci za 12 mil. Kč vodního řadu, 

začalo se v pátek, vykopali díru, v sobotu v noci šli nějací opilci kolem a hodili na ten 
odkopaný řad obrubník, takže Kozlovice byly v sobotu ráno bez vody

- dnes je historický den, protože dnes je poslední den, kdy se účastníci soutěže mohli odvolat, 
takže pokud se nikdo neodvolá do dnešní půlnoci, zítra budeme znát výherce soutěže a když 
všechno dobře půjde tak by se mohlo začít o prázdninách pracovat na kanalizaci

Ing. Symeský
- na předminulém zasedání zastupitelstva při projednávání závěrečného účtu za minulý rok jsem 

vám přislíbil, že bude zajištěna prezentace zájmového sdružení právnických osob 
OK4Inovace, kterého je město Přerov členem a roční příspěvek tomuto sdružení je 200 tis. Kč

- prezentace byla plánována již na dubnové zastupitelstvo, nicméně k bohatému programu jsem 
zajistil prezentaci až na dnešní zasedání a o prezentaci požádám ředitele sdružení p. Kamila 
Krče, MBA

Hlasování o udělení slova: 31 pro, 1 nehlasoval

host p. Kamil Krč, MBA – ředitel sdružení OK4Inovace
- naše sdružení je neziskovou organizací, je financované zatím z členských příspěvků

organizací, které jsou členy – Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Statutární město 
Přerov, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola logistiky, Krajská hospodářská 
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komora Olomouckého kraje, Agrární komora Olomouckého kraje, Nadační ústav regionální 
spolupráce a Klastr MedChemBio

- hlavní cílem sdružení je hospodářský rozvoj Olomouckého kraje, toho chceme dosáhnout 
především prostřednictvím podpory inovací a budování znalostní ekonomiky

- pokud se toto podaří, ale samozřejmě je to běh na dlouhou trať, tak očekáváme výsledky jako 
jsou vyšší konkurenceschopnost a objem exportu firem, inovační produkty prodávané do 
Evropy a do světa, výzkumné výsledky úspěšně uplatněné v praxi, méně nezaměstnaných 
absolventů škol a region lákající investory a špičkové odborníky

- aktivity jsou cíleny na malé i velké firmy s inovačním potenciálem, na univerzity, vědecké 
instituce a výzkumná konsorcia, na školy se zájmem o praktickou uplatnitelnost budoucích 
absolventů, na studenty různých stupňů škol

- naše role OK4Inovace je vybudovat funkční inovační systém, což jde o spojení tvorby znalostí 
a jednotlivých hráčů na trhu mezi sebou a pomoci růstu firmám, které se věnují např. nějakým 
tradičním odvětvím, ale pokud se budou věnovat odvětvím, které vykazují vyšší hodnotu, tak 
tyto firmy budou konkurenceschopnější, budou vykazovat větší příjmy, zisky, tím pádem i 
daně pro region

- je to velmi důležité, protože už je prokázáno, že investice do budování znalosti ekonomiky 
mají za výsledek zvyšování konkurenceschopnosti regionu a zkvalitňování života občanů a 
firem a také je to proto, že Olomoucký kraj je v současnosti zatížen celou řadou problémů

- pokud to srovnáme s jinými regiony v republice, tak ve spoustě ekonomických parametru i ve 
spoustě praktických dopadů je Olomoucký kraj v posledních řadách mezi regiony – můžeme 
zmínit třetí nejnižší produktivitu na obyvatele v ČR, je zde nejnižší intenzita přílivu přímých 
zahraničních investic, máme nejnižší exportní výkonnost, třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných 
osob v ČR, před námi je Ústecký a Moravskoslezský kraj

- je zde poměrně vysoká nezaměstnanost absolventů a nedostatek kvalitních absolventů 
zejména technických a přírodovědných profesí

- co trápí Olomoucký kraj je odchod kvalifikovaných nadějných absolventů z kraje
- graf vychází z terénního šetření, které proběhlo v rámci vytváření regionální inovační strategie 

Olomouckého kraje, tyto firmy vidí z velké části svůj problém právě v takových věcech, které 
se dají ovlivnit znalostní ekonomikou

- regionální inovační strategie je základní dokument, který zakládá naši činnost, naše 
směřování, pohybujeme se ve třech prioritních osách – lidské zdroje, regionální systém 
podpory transferu technologie – jde o to, aby více spolupracovaly firmy a výzkumné 
organizace zejména vysoké školy a univerzity, a za další jsou to služby, podpora inovativních 
firem v tom, aby byly schopny lépe inovovat

- za všemi těmito konkrétními osami je celá řada nástrojů a opatření, které ve sdružení 
připravujeme a realizujeme ve spolupráci s našimi partnery

- před sebou vidíte akční plán, který vlastně ohraničuje to, kam směřujeme, jsou zde nástroje 
k regionální inovační strategii

- naše činnost je hodně důležitá i v podpoře získávání dalších mimo krajských financí, takže 
jsme zapojeni k získávání financí z EU S3 strategii, což jsou evropské peníze, které by měly 
přijít přes operační programy do kraje, dále je to ITI, do kterých je Přerov zapojen společně 
s Olomoucí a s Prostějovem a potom jsou to další zdroje, které jsou teď na začátku nového 
programového období, ve kterých je spousta peněz na podporu výzkumu a inovací

- proč právě vzdělávání – jednak je to problém, který nejvíce zaznívá ze strany firem a hodně to 
koresponduje s tím, že firmy chtějí vyrábět, mnohdy mají zakázky, které nemohou pokrýt, 
protože na to nemají dost lidí

- sledujeme dva hlavní cíle – jednak potřební absolventi, aby bylo více technicky a 
přírodovědně vzdělaných a zároveň kvalitních absolventů pro zaměstnavatele a aby mladí 
absolventi byli podnikaví

- už jsme realizovali nějaké projekty, semináře atd., máme nějaké mediální výstupy, seminář 
pro vznik standardů v oblasti informatiky

- hodně spolupracujeme s firmou Meopta-optika, se kterou připravujeme konkrétně workshop 
Horizon 2020, což je o evropském financování, připravujeme priority, které zajímají tohoto 
velkého zaměstnavatele
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- nám se podařilo rozšířit priority v tomto dokumentu právě o optiku, která je důležitá pro 
Přerovsko 

- zmínil bych Vysokou školu logistiky z Přerova, se kterou připravujeme na podzim docela 
významný seminář pro top manažery a specialisty z firem

- v posledním rozpočtu bylo do sdružení vloženo ze všech organizací členské příspěvky ve výši 
750 tis. Kč s tím, že zbytek do potřebného rozpočtu bereme z členských příspěvků, které se 
uložily v minulých letech, a to z toho důvodu, že v minulých letech zatím sdružení nebylo 
úplně aktivní, protože nebylo personálně úplně obsazené, to se podařilo až teď na podzim, 
budeme nabírat další lidi a věřím, že i vy budete spokojeni s naší činností

Mgr. Grambličková
- asi před rokem jsem dala podnět k tomu, jestli by se rada nezabývala případnou vyhláškou o 

hluku
- dostala jsem písemnou odpověď, že ano, že se připravuje
- podle mého názoru by vyhláška o hluku nebyla vůbec samoúčelná, nevím, jak kdo kde bydlí, 

ale opravdu jsou situace, kdy ani ve sváteční dny nemáte klid od stavebních prací, od sekaček
- velkým problémem Přerova je v současné době odevšad se linoucí reprodukovaná hudba, bez 

této hudby se už neobejdou ani naše mateřské školy
- takže jsem se chtěla zeptat, jestli to na něčem ztroskotalo nebo jestli se nenašla síla tuto 

vyhlášku vydat
- pak mám ještě jednu záležitost, která se týká ubytoven – jsou všude v Přerově cítit, pohybují 

se tu lidé, kteří narušují takovéto běžné ovzduší, které v Přerově bývalo a dokonce jsem někde 
teď četla, že může nastat situace, že majitelé ubytoven budou žádat pro rodiny s dětmi, kteří 
jsou na ubytovnách město o poskytnutí obecního bytu

- nevím, jaké město možnosti, aby se tomu bránilo
- chci říct zastupitelům, že asi už víte, že nějakou dobu nejsem členkou žádné politické strany, 

omlouvám se, že jsem pořád nějakým způsobem vedena takto, ono to prý nejde smazat

primátor Ing. Lajtoch
- OZV je připravená, byla tam diskuse na určité úpravy, můžeme se k ní vrátit a předložit ji na 

zastupitelstvu v září, pokud bude vůle to nějakým způsobem uzavřít

Mgr. Puchalský
- před rokem jsem tady otevíral problém vyhlášky tzv. provozního řádu parku Michalov, 

diskutoval jsem o tom s p. náměstkem Záchou, nedošli jsme nikam
- znovu upozorňuji, že článek IV provozního řádu Michalova je vždycky v průběhu května –

září trvale porušován, nikdo ho nekontroluje, městskou policii tam nevidím ani jiný kontrolní 
orgán z hlediska správy parku, prosím, abychom se nad tím článkem IV zamysleli nebo 
zvýšili kontrolní mechanismy

- apeluji na to, abychom opravdu renovovali pomník J.A. Komenského před evangelickým 
kostelem na ul. Č.Drahlovského a to, co nejdříve, pokud to už příslušné orgány nemají 
v plánu 

- doslechl jsem se, že 2 bezbariérové byty, které jsme si koupili na Bayerové ulici jsou celou 
dobu prázdné, chci vědět jestli je to pravda nebo ne

primátor Ing. Lajtoch
- budeme odpovídat písemně, nevím, jak je to s bezbariérovými byty
- co se týká parku Michalov, byl tu podnět p. zastupitelky, budu svolávat operativní schůzku 

s městskou policií, slyšel jsem podněty na psy
- bude jednání s městkou policií, odborem majetku, p. náměstek to bude řešit po své linii, já 

s městskou policií a je potřeba, aby tam ta četnost pochůzky MP byla v dopoledních hodinách

p. Zácha
- asi jediné, co by pomohlo v Michalově, tak nasadit městského policistu od otevření do zavření 

parku, protože je to o tom, jak říkáte o té kontrole
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Mgr. Netopilová
- první poznámka se týká odpovědi na můj podnět z minulého zastupitelstva, a to ohledně 

nadace Malý Noe a jakéhosi nevyúčtování, ale byl nám dán k dispozici seznam, kteří byli 
obdarováni penězi z Libosadu

- musím říct, že mě velmi překvapila částka 200 tis. Kč, která putovala do Zambie, protože 
pokud se dobře pamatuji, tak před tím rokem se mluvilo o našem regionu, o vzdálené Africe 
nikoliv

- dále je plánovaná druhá etapa, doufala jsem, že aspoň v té druhé etapě té výsadby, že ty ceny 
stromů budou jiné, že se budou moci výsadby zúčastnit i obyčejní lidé, není tomu tak, ceny 
jsou zase docela vysoké

- myslím, že je zajímavé, že nadaci opustil nejenom p. Vlček, jehož dluhy dosahují k více jak 
100 mil. Kč, jsou to velmi podivné dluhy, my jsme na to upozorňovali před rokem, udělali se 
z nás jacísi nepřátelé dobré myšlenky charitativní akce

- myslím si, že by město nikdy nemělo spolupracovat s někým takovým, tak zadluženým, který 
navíc řeší své dluhy i přes p. exekutora Vrány, který byl zprostředkovatelem celé této akce

- s potěšením mohu konstatovat, že nadaci opustila teď v březnu i manželka p. Vlčka, která je 
samozřejmě spoludlužníkem

- byla bych velmi obezřetná ve spolupráci s podobnými institucemi
- druhá věc se týká OK4Inovace – i když se blíží volební období ke konci, tak bych byla velmi 

ráda, když město dává příspěvek 200 tis. Kč ročně, abychom byli pečlivě informováni o tom, 
kdo zajišťuje přes toto zájmové sdružení ty vzdělávací programy, protože jak jsem zjistila, tak 
už teď samozřejmě bude vzdělávat vysoká škola logistiky, myslím si, že za evropské peníze, 
nepochybuje, že tam bude i PPŠ a další soukromé agentury, tak jenom chci poprosit, abychom 
byli opravdu informováni o takovýchto věcech

občan – Ing.arch. Horký
- chtěl bych poděkovat, že se od června zavádějí cykloobousměrky, pěší zóna a vůbec ta 

podpora cyklistiky už dostává reálné, řekněme nízkonákladové obrysy
- v médiích vyšla tisková zpráva, že to bude od června, máme červen a zatím nic, tak jsem se 

chtěl zeptat, jak je to daleko
- jak daleko je příprava motivačního programu na třídění odpadu, co schválilo minulé 

zastupitelstvo, rád bych měl nějakou průběžnou informaci
- když půjdete po Wilsonce tak je to celkem příjemný prostor a já jsem se ptal obchodníků na 

Wilsonově ulici, jestli si myslí, že Wilsonova ulice je lepší pro obchod než Čechova ulice a 
všichni odpověděli, že ano

- podobně jsem se ptal na Čechové ulici, zase všichni říkali, že Wilsonka je lepší, když jsem se 
doslechl, že se chystají nějaké úpravy na Čechově ulici, tak jsem se zamýšlel, čím to je, že tam 
je takový velký rozdíl vnímání, že Wilsonova jednoznačně vede a došel jsem k tomu, že je to 
možná tím, že je to pěší zóna a že je to v centru města

- neříkám, že udělejme pěší zónu z Čechovy ulice hned, ale zkusme se zamyslet nad tím, jestli 
by tam nešly rozšířit chodníky, protože ten chodník se tam pohybuje od 1,7 do 2 m šířky, je to 
hlavní pěší tah na nádraží

- poprosil bych o to, z těch 9 m široké cesty by nešlo ubrat z každé strany třeba metr, tak aby 
ten chodník měl parametr opravdu městské třídy

primátor Ing. Lajtoch
- písemně vám odpoví p. Gala, opravovali jsme tam komunikaci, která se už zužovala, v této 

chvíli to jde už asi těžko, protože tam projíždí městská autobusová doprava a mělo by se tam 
parkovat jen na jedné straně

Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a rozvoje města
- v Čechové ulici se zájmy trochu tříští, jsou tam zájmy obchodníků, nějakým způsobem řeší to 

parkování a je tam s tím problém
- šířkové parametry tam kolísají, nicméně máme vypracovanou projektovou dokumentaci na to, 

abychom tam udělali podélné stání, byť časově omezené
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- parametry komunikace by pak už nepostačovali k tomuto, jezdí tam městská hromadná 
doprava a provoz je tam obousměrný

- v minulosti se uvažovalo o tom, že by ul. Komenského byla jednosměrná a Čechova také, že 
by se ty komunikace střídaly, ale v současné době, v současném rozpoložení dopravní zátěže 
fakt tato eventualita možná není

p. Zácha
- zpoždění je tam způsobeno tím, že jsme vyhlásili výběrové řízení na dodavatele stavby, 

všichni, kteří byli osloveni překročili rozpočet, takže my jsme výběrové řízení museli zrušit a 
vyhlásili jsme druhé kolo řízení

- v současné době je vybrán dodavatel a stavba po podpisu smlouvy půjde do realizace, takže to 
je důvodem zpoždění

občan p. Verzich
- v prvé řadě bych chtěl poděkovat městské policii za to, že když jsem na 22. zasedání ZM 

vystoupil ohledně nepřizpůsobivých občanů na nádraží, že už se tam policie vyskytuje
- dozvěděl jsem se, že firma, která tady poskytuje MHD prý nemá na výplaty, na pohonné 

hmoty, zajímalo by mě, jestli o tom zastupitelstvo ví
- zastávka u Meopty – jsem velice rád, že to tam někdo vyřešil jako 2 jednosměrky, ale zaráží 

mě, jakým způsobem tam byla udělaná zastávka, autobus když stojí na zastávce, tak za ním 3 
min. brblají auta, mluvíme tady o ekologii, o tom, že máme zhoršení životní prostředí

- zajímalo by mě, kdo to takto navrhl a proč to tak je
- dále bych chtěl poděkovat, že jezdí přímé autobusy, že zajíždí i do Dluhonice, ale zaráží mě, 

proč takový autobus nejede přímo od Meopty, kdy by mohli nastoupit lidi z vedlejší firmy 
nebo z nemocnice a proč ten autobus končí u chemičky a nezajíždí do Dluhonic

- cestující si nejsou schopni si přečíst místo, kam ten autobus jede a stává se, že na nábřeží 
E.Beneše se dozvídají, když autobus zatočí na druhou stranu, že jedou někde úplně jinde, 
autobus potom pokračuje do Dluhonic a pak jede zpátky k Meoptě, že nezajíždí na autobusové 
stanoviště, což už se několika cestujícím vymstilo a ujel jim přípoj na vlak

- proč teda, když byl tento autobus zaveden, proč má číslo 105 a nemá číslo jiné, které je třeba 
volné

- proč třeba autobus ve 2 hodiny – nejede přímo od Meopty nebo přímo od nemocnice směrem 
na Předmostí, je to velká čtvrť města, proč by ten autobus měl jezdit přes nádraží, ještě v době, 
kdy je Přerov zadupaný

Ing. Kočicová – vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a Obecního ŽÚ
- zálohy jsou firmě poskytovány každý měsíc podle vysoutěžené ceny s tím, že jim bylo 

posíláno i doúčtování za poslední 4 měsíce smlouvy tak, jak to dopravce předložil za to 
čtvrtletí od dubna

- tuto informaci, že by nabyly vypláceny mzdy nebo že by se neplatila nafta zatím nemáme
- a pokud se týká spojů – my máme samozřejmě několik podnětů za tu dobu, co je tato MHD je 

od 1.4. jinak, vím, že i s vámi jsme něco řešili a jsou zpracované a už předané první týden 
v červnu návrhy změn linek, s těmi problémy, které tam byly a protože se nám tam něco nelíbí 
a taky si myslíme, že by do toho měl mluvit dopravce, tak aby nedošlo zase k nějakým 
excesům, v nějakých přípojích v době jízdy té linky, tak 23. 6. máme domluvenou schůzku se 
zpracovatelem jízdních řádů, také s dopravcem a dispečerem, který má informace od řidičů, o 
tom, jak vůbec ty autobusy jsou schopny v časových intervalech projíždět

- dáme vám vědět

p. Zácha
- stávající autobusová zastávka na Kabelíkové ulici byla v havarijním stavu, chtěli jsme ji 

zrekonstruovat, nicméně se vnukl ten nápad, abychom vyřešili dopravní situaci, oslovili jsme 
Meoptu, dohodli jsme se spolufinancovat tuto investiční akci – je to „něco za něco“ – získali 
jsme nová parkovací místa cca 30 parkovacích míst, a je tam to malé zpoždění v té podobě, 
jak jste říkal – autobus zastaví, nabere cestující a jede
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občan – p. Vyhlídka
- trochu mě zaráží, jak se ve státě mluví o finanční negramotnosti obyčejných obyvatel vesměs 

ohledně dluhů apod., jak je možné, že potom finanční odborníci a ekonomové zdatní 
v republice a ve světě dokázali zadlužit jak své státy, tak svá města a obce a přitom se to svádí 
na takovou tu finanční negramotnost obyčejných lidí

- dále bych reagoval na OK4Inovace – připomíná mi to něco podobného, jako byla Přerovská 
rozvojová, je tam zapojených hodně lidí, kteří budou dostávat opět jenom dotace, aniž by 
nějaký výkony byly podány

- v Přerově neustále hovoříme dokonce o zasvinění mokřadu u malé laguny, tam je čím dál větší 
nepořádek, pak jsem si všiml, že nejsou na dvou sloupcích informační cedule, vozidla tam 
projíždějí

p. Laga
- chtěl bych vás p.primátore požádat, protože pokud tady byla 22.vrtulníková základna, tak bylo 

dohodnuto, že vrtulníky budou v noci lítat do 23.00 hodiny, 600 m vysoko a 650 m od okraje 
místní části

- teď přiletí třeba 2 nebo 3 vrtulníky, přiletí noční lítání, přiletí 23.15 hod., létají bez osvětlení, 
ale létají přímo přes Výmyslov a těsně kolem Henčlova, dokonce i nad Henčlovem a létají do 
1.15 až 1.30 hodin

- když mají jít lidé do práce, to teď zvedá občany do pozoru, ví o tom LOM Praha, samozřejmě 
mám ty styky, abych se informoval a oni řekli: ano, 22. vrtulníková základna si to vymínila, že 
takto bude lítat, ale dovolil bych si vás požádat, aby lítali do 23. hodin a aby dodržovali 
vzdálenosti a výšky

p. Zácha – technická
- p. Laga – 23. vrtulníková základna

Ing. Symerský
- když jsme u oprav těch čísel – ověřoval jsem si v minulém usnesení zastupitelstva OL kraje 

výši podpory agrární komoře na dožínky v Přerově a tato je v té výši, jak říkal p. primátor 250 
tis. Kč

Hlasování: 30 pro, 2 nepřítomní

11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 16. června 2014            
ve 18.15 hodin.

V Přerově dne 23. 6. 2014

           Ing. Jiří Lajtoch
      primátor města Přerova
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          Mgr. Dušan Hluzín
náměstek primátora města Přerova

   

      MUDr. Michal Chromec
člen Zastupitelstva města Přerova


