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Z Á P I S

z  23. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 28. dubna 2014

POŘAD:
---------------
1. Zahájení

2. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Přerova 
(Policie ČR)

3. Informace o činnosti Rady města Přerova od 22. zasedání Zastupitelstva, informace                     
z výborů

4. Majetkoprávní záležitosti

5. Účetní závěrka

6. Závěrečný účet Statutárního města Přerova za rok 2013

7. Finanční záležitosti

8. Grantový program pro rok 2014

9. Veřejné zakázky

10. Rozvojové záležitosti

11. Školské záležitosti

12. Sociální záležitosti

13. Informace o činnosti pracovní skupiny „Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém 
kraji, včetně zařízení na energetické využití odpadu“ zřízené k přípravě referenda

14. Různé

15. Náměty, dotazy a připomínky

16. Závěr zasedání
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Přítomni:

A. Předsedající:

Ing. Jiří Lajtoch - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni: Mgr. Monika Frídlová MBA 
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
RSDr. Josef Nekl

D. Hosté: dle předložených presenčních listin
plk. JUDr. Martin Lebduška
plk. Ing. Miroslav Čoček

E. Zapisovatelka:   Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Ing. Lajtoch:

„Vážené dámy a pánové, vážení hosté, zahajuji 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) informuji, že místnost 
zasedání Zastupitelstva je snímána kamerovým systémem za účelem přímého přenosu ze zasedání.

Konstatuji, že zasedání bylo řádně a včas svoláno. 

Omlouvá se:  Mgr. Monika Frídlová MBA, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, RSDr. Josef Nekl.

Dostaví se později:  Marta Jandová, Břetislav Passinger a Ing. Richard Šlechta.
Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města, v počtu 29.  Proto je zasedání 
schopno se právoplatně usnášet.“
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Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 10. února 2014 je ověřený a vyložený               
u zapisovatelky. Pokud k němu nebudou během dnešního jednání vzneseny námitky, bude zápis 
považován za schválený.

Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města navrhuji: Ing. Tomáše Dostala a Petra Lagu.
Při hlasování bylo pro 29.

Zapisovatelkou jmenuji paní  Ludmilu Schönovou.

Písemné pozvání na dnešní 23. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 
bylo řádně svoláno  a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 7. dubna 2014, 
pod evidenčním číslem 196. 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 23. zasedání 
Zastupitelstva města? 

Na zasedání se dostavila paní Marta Jandová – je přítomno 30 zastupitelů.

Žádám Vás o hlasování programu dnešního zasedání: Při hlasování bylo pro 30.

1003/23/1/2014 Zahájení, schválení programu 23. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 28. dubna 2014

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala a Petra Lagu za ověřovatele 23. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Vážené dámy, vážení pánové, dnešní zasedání Zastupitelstva bude jako předsedající v bodech 
programu 2 až 8) řídit náměstek primátora Mgr. Kulíšek. Ve druhé polovině zasedání, počínaje bodem 
9) Veřejné zakázky, se řízení zasedání ujmu opět já.

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

2. ZPRÁVA O SITUACI V OBLASTI VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A VNITŘNÍ 
BEZPEČNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘEROVA (POLICIE ČR)

Mgr. Kulíšek:
K tomuto bodu programu je přizván plk. JUDr. Martin Lebduška.
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plk. JUDr. Lebduška:
- Dovolte, abych vás seznámil s výsledky činnosti územního obvodu Přerov za IV. čtvrtletí 

roku 2014 na území města Přerova. Dovolím si poznámku, že komplexní zpráva                    
o bezpečnostní situaci za rok 2013 byla předána Radě města, na které se jako zástupce 
Policie ČR každoročně účastním. Na území města Přerova bylo za IV. Roku 2014 spácháno 
343 trestných činů, z toho se nám podařilo 162 objasnit. Ve srovnání s rokem 2013 to bylo 
421 trestných činů s objasněností 162. V tomto rozdílu je zohledněna loňská amnestie, kdy 
se nám tolik nedařilo trestnou činnost objasnit. Abyste měli představu, kolik trestných činů je 
v rámci celého územního obvodu, tak je to více než 700 trestných činů. Tato prezentace bude 
zaslána na magistrát města Přerova, abyste se s ní mohli detailně seznámit. Trestná činnost je 
rozdělena podle charakteristiky a podle problematik tak, jak je z kriminalistického hlediska 
obvyklé. Jedná se o trestnou činnost násilnou, mravnostní, majetkovou, krádeže prosté, 
ostatní hospodářskou trestní činnost a zbývající. Nejvíce bude trápit občany trestná činnost 
majetková, krádeže vloupáním a krádeže prosté. Objasněnost se zde pohybuje od 30 až 
k 18%. U majetkové trestné činnosti je velmi důležitá preventivní činnost, aby lidé 
zabezpečovali svůj majetek, aby k těmto krádežím nedocházelo. Můžeme se pochlubit 
objasněností násilné trestné činností, kdy se nám daří více než v 70% objasnit. Zbývající 
podíl se přetahuje jakoby do dalšího roku, protože její objasnění je časově náročné. 
Statistická čísla IV. čtvrtletí 2014 jsou výrazně lepší, ani ne tak díky početním stavům, spíše 
jako nižším nápadům trestné činnosti, kdy máme časově větší prostor se vyšetřování trestné 
činnosti zabývat. Lokalita úsek A, okolí nádraží ČSAD, kde jsou sociálně vyloučené 
lokality, je zde ubytovna, kde žijí lidé, mnohdy označovaní jako nepřizpůsobiví. V této 
lokalitě jsme zaznamenali od počátku roku 34 trestných činů, z toho 25 jsme objasnili, 25 
přestupků, z toho máme 18 známých. Ani jeden trestný čin nebyl násilný nebo mravnostní. 
Jsou to majetkové delikty, sprejerství. V rámci činnosti policie bylo na tomto teritoriu 
kontrolováno 250 osob, 57 kontrol vozidel, uložili jsme zde 94 blokových pokut za 
přestupková jednání, zajistili jsme 3 osoby a 1 osobu jsme vyhledali, protože byla 
v celostátním pátrání. Město Přerov provází kriminologický faktor, a to je vysoká 
nezaměstnanost a výskyt sociálně vyloučených lokalit. Tyto faktory jsou za deset let, kdy 
jsem dělal analýzu téměř neměnné. I nápad trestné činnosti, co do počtu skutků i do 
struktury, je stále přiměřeně stejný. Není zde výrazný posun, že by nám tu trestná činnost 
narůstala, ale není ani výrazný posun, že bychom objasněných trestných činů měli výrazně 
více. K bezpečnosti Přerova, mohu vás ubezpečit, že já i moji podřízení děláme maximum. 
Domnívám se, že počtem trestných činů i strukturou je město Přerov srovnatelné 
s obdobnými městy v ČR. V Přerově jsme v uplynulých letech mohli zaznamenat pochody 
extremistů. Mohli jste si všimnout, že Policie ČR ve spolupráci s MP bezpečnostní opatření   
a rizika zvládla. Máme zde skupinu lidí, kteří se věnují fandění a v určitých rizikových 
utkáních nám páchají trestnou činnost. I na tuto činnost jsme připraveni a za spolupráce 
s Hokejovým klubem se nám daří bezpečnostní opatření zvládnout. Důkazem toho je 
nedávno skončené mistrovství světa žen, které proběhlo bez jediného incidentu. Dopravní 
nehodovost, za poslední tři roky jsme neměli ani jednu nehodu se smrtelným zraněním. 
Paradoxně hustota provozu nahrává tomu, že dopravní nehody nejsou tady tak závažné, 
protože v zácpách a kolonách se nedá jezdit riskantně. Počet dopravních nehod se nemění, 
zůstává stále stejný. Věnujeme se kontrole užitkových vozidel. Z mé strany je to vše,           
na dotazy mohu odpovědět.

Mgr. Dvorský, PhD.:
- Mám komentář k požadavku na obnovení služebny v prostoru nádraží ČD. Vy v tomto 

dopise píšete, zcela jistě to máte podloženo statistickými údaji, že v dané oblasti ten nápad, 
jak říkáte, trestné činnosti není o nic větší než v jiných lokalitách města Přerova, a že 
rizikovost lokality můžeme připisovat subjektivně vnímanému pocitu bezpečí. Já bych na 
vás chtěl nějakým způsobem apelovat, i když jak říkáte, vím, že vaše možnosti jsou omezené 
ať už finanční stránkou nebo stránkou personální, ale přece jenom ta lokalita, která sousedí 
bezprostředně s těmi sociálně vyloučenými lokalitami, nebo někdy tu oblast můžeme celou 
takto vnímat, vyžaduje podle mého soudu vyšší pozornost ze strany Policie ČR a k tomu by 
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ta služebna přispěla. Jedna věc je, že tam nápad trestné činnosti není vyšší, to určitě možné 
je, ale lidé očekávají od Policie ČR služby nejen kriminálky, která prostě objasní trestnou 
činnost, která se někde stane, ale chtějí mít díky přítomnosti Policie ČR pocit bezpečí. Konec 
konců vaše heslo je Pomáhat a chránit. Přítomnost policistů na nádraží tento pocit zlepšuje a 
lidé určitě mají větší jistotu a v té oblasti jsou si jistější, když prochází v odpoledních nebo 
večerních hodinách. Já bych se opravdu přimlouval za to, aby se ta služebna permanentně 
obsadila policisty, tak jak tomu bylo v minulosti. 

Plk. JUDr. Lebduška:
- Já jsem v podstatě všechny důvody a odpověď na dopis pana primátora sdělil v tom dopise. 

Co se týče vývoje početních stavů, které určuje vláda ČR i počet policejních stanic nebo 
obvodních oddělení. Samozřejmě jsem předával všechny informace svým nadřízeným a 
věřte, že Policejní prezidium se snaží, abychom se navrátili ať už k početním stavům nebo 
počtu obvodních oddělení roku 2010. V současné době se obávám, že více než děláme, dělat 
asi nelze. Věřte, že děláme maximum, aby ten pocit bezpečnosti byl takový jaký je, nebo se 
zlepšil. Každý týden vyhodnocujeme bezpečnostní situaci, a to nejen v lokalitě nádraží, které 
je vysoce rizikovou oblastí, a může se tam stát cokoli, co bude potom, jak už v minulosti,
začátkem jistých problémů a potíží. Vyhodnocujeme bezpečnostní situaci v rámci celého 
města, celého okresu, jiných měst. 

p. Zácha:
- Začnu obecně. Myslím si, že je poctivé, aby zaznělo i poděkování, nejen kritika. Víme, že 

jsme v minulém roce proskákali nejedno krizové opatření ze strany Policie ČR a vždy to 
proběhlo hladce. Pan plukovník ví, že jsem ho několikrát navštívil a apelujeme jako 
představitelé města na to, aby se zpátky do ulic vrátili pěší hlídky, protože nelze všechno 
sanovat městskou policií, která má také své kapacity a nemůže simulovat výkony, které by 
měla činit Policie ČR. Veřejně apel na vás pane plukovníku, posuňte to, tak jak my to 
píšeme, oficiální cestou, tak i u vás tou cestou policejní. Skutečně ti pěšáci v ulicích chybí a 
určitě si ceníme toho, co se děje. Víme, že drogová problematika nejen na území našeho 
města graduje, prosím, přece jenom co se týká bezpečnostních opatření, když příslušník 
Policie ČR je vidět, tak si troufám říct, má větší respekt než příslušník městské policie. Na 
závěr poděkování za spolupráci, která je na dobré úrovni a prokázala to nejedna krizová 
situace.

Primátor Ing. Lajtoch:
- Pravidelně se setkáváme s vedoucím územního obvodu Policie ČR. Chápu, že situace není 

jednoduchá. Minulý týden jsme projednávali s náměstkyní Úřadu práce nárůst ubytoven  v té 
lokalitě, kde bychom rádi cítili pomoc Policie ČR aspoň vizuálně. Hodně lidí, kteří jsou 
ubytovaní v tamních ubytovnách, se zdržuje právě v té lokalitě. Máme signál, že sem 
přicházejí lidé z jiných měst, z Olomouce, dokonce nyní evidovali čtyři Maďary z jižního 
Slovenska, kteří se nedokázali ani domluvit, pro které museli sehnat tlumočníka a teď jsou 
ubytovaní v těchto ubytovnách. Nebezpečí představuje hotelový dům Strojař, který se 
k vybudování ubytovny nabízí. Poprosil bych vás, kdybyste mohl přenést dál ke krajskému 
řediteli, aby zvážili tuto možnost. Teď říkáte, že situace je stabilní, nicméně může se 
vyhrotit, protože ubytovny se naplňují a je potřeba, aby v tak významné lokalitě, jako je 
lokalita u ČD, kde se otevírala I.etapa rekonstrukce železniční stanice Přerov, která byla 
realizovaná v objemu 4 miliard korun a je to opravdu významná železniční křižovatka. 
Potom se vše degraduje pohybem nepřizpůsobivých lidí. Proto z minulého zasedání 
zastupitelstva vzešel tlak, abychom podnítili Policii ČR, aby obnovila služebnu na 
přerovském nádraží.

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil pan Passinger – je přítomno 31 
zastupitelů.
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3. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA OD 22. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA, INFORMACE  Z VÝBORŮ

1004/23/3/2014 Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Petr Laga předseda Kontrolního výboru.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole dodržování postupů při stanovování pořadí 
žadatelů o nájem obecního bytu a při následném uzavírání smluv o nájmu obecních bytů 
stanovených Vnitřním předpisem č. 20/2012, vydaným Radou města Přerova, o hospodaření s 
obecními byty, ve znění vnitřního předpisu č. 8/2013

2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole postupu zaměstnanců Magistrátu města Přerova 
při nakládání s nalezenými věcmi v období roku 2013

3. bere na vědomí zápis o provedené kontrole průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky 
"Zajištění energetických úspor objektu Základní školy U tenisu"
Odpovídá: Rada města Přerova
Termín:  20.10.2014

4. ukládá se neusneslo uložit Radě města Přerova vyloučit majoritu zástupců města v 
hodnotících komisích

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 20.10.2014

5. ukládá se neusneslo uložit Radě města Přerova zpracovat seznam možných členů komisí, 
kteří vyhovují dané odbornosti ve smyslu živnostenského zákona nebo dosažené praxe

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 20.10.2014

6. ukládá se neusneslo uložit Radě města Přerova rozšířit počty lidí v hodnotící komisi tak, aby 
byla umožněna účast ve výběrovém řízení všem politickým klubům Zastupitelstva města 
Přerova

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 20.10.2014

7. ukládá zajistit ve smlouvách s projekčními kancelářemi odpovídající sankční ujednání

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 20.10.2014

8. ukládá Radě města Přerova zvážit výhodnost externího zajišťování služeb souvisejících se 
zajištěním výběrových řízení a případně zajistit lepší funkční strukturu úseku veřejných 
zakázek.
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Diskuse:
p. Laga:
- V bodě 3) usnesení navrhuji úpravu - vyškrtnout odpovědnost a termín.

Ing. Pospíšilová:
- Mám dotaz k bodu 3) usnesení. V zápisu se konstatuje, že proběhla rozsáhlá diskuse týkající 

se průběhu posuzování nabídek a jejich bezdlužnosti. Do výběrového řízení se přihlásila 
firma, která v té době městu dlužila na smluvní pokutě 600.000 Kč. Budeme to projednávat 
v dalších materiálech. Nicméně, nebyla vyloučena. Zeptám se, mohu tedy firmám poslat 
vzkaz, že pokud se budou hlásit do výběrových řízení, to, že dluží a budou mít dluh vůči 
městu, je neohrozí na tom, že by se mohli zúčastnit výběrového řízení?

Pan Zácha:
- Není třeba si přehazovat horký brambor. Já se vyjádřím obecně k výběrovému řízení. Potom 

pana předsedajícího poprosím, jsou tam zástupci odboru veřejných zakázek. My jsme na tuto 
zakázku měli externího administrátora, sešli jsme se jako hodnotící komise několikrát. Je to 
všechno zapsáno, Kontrolní výbor to měl zcela jistě k nahlédnutí. Dotazoval jsem se jako 
člen hodnotící komise na vše, protože jistě víme, že tam těch firem bylo několik, spousta 
firem se vylučovala, byly problémy, co se týká okenních výplní. Já jsem se rozhodoval podle 
doporučení, tak jak nám bylo sděleno ze strany externího administrátora a doloženo a 
hlasoval jsem pro vítěze zakázky. Co se týká bezdlužnosti, také jsme to tam řešili. Odborně 
se vám k tomu nevyjádřím. 

Mgr. Karola, vedoucí Odboru vnitřní správy:
- Ten výklad, tak jak ho podala Ing. Pospíšilová, je správný. Je v souladu jak s rozhodovací 

praxí ÚHOS tak našich soudů, tak s rozhodovací praxí Evropského soudního dvora. Pokud 
bude uchazeč mít jakýkoli dlužní vztah vůči potencionálnímu zadavateli, tedy statutárnímu 
městu Přerov, není to vada, která by vedla k vyloučení jeho ze zadávacího řízení. 
Jednoznačně stanoví tyto povinnosti, které se vztahují k bezdlužnosti, je vymezuje § 53 tzv. 
základní kvalifikační předpoklady a tam si to bohužel pohlídal jenom stát vůči sobě případně 
vůči zdravotnímu, sociálnímu pojištění.

Mgr. Grambličková:
- Já s tím mám trošičku problém. Nejdřív bych chtěla Kontrolní výbor pochválit, protože ty 

zápisy jsou tentokrát velmi perfektní, důsledné, je vidět, že kontrola byla důkladná. Přesto 
bych chtěla, abychom hlasovali po jednotlivých bodech, protože s některými body mám 
problém. Nesouhlasím s bodem 4) usnesení. Kdo nese největší odpovědnost? Vždy jsou to 
volení členové ať už rady nebo volení členové zastupitelstva. Domnívám se, že tuto 
odpovědnost, která mnohdy vede k velkým excesům, nemůžeme přesunout na odborníky 
nebo běžné občany, kteří by se měli účastnit. Nechť tam odborníci jsou, ať jsou přizváni 
třeba jako poradní orgán. Podle mě volení zástupci města musí tu odpovědnost nést a ne ji 
přesouvat někam jinam. Trošku toto usnesení koliduje s návrhem usnesení v bodě 6), kde 
členové Kontrolního výboru žádají, aby byli vždy při všech zakázkách, zúčastněny všechny 
kluby. Klubů je šest a jestli by tam měla být majorita nebo minorita pracovníků města, tak by 
muselo být dalších sedm odborníků, to je třináct. Neumím si představit, že by na každé 
takové hodnotící komisi zasedalo třináct lidí. Je to nedomyšlené a možná si neuvědomili tuto 
souvislost. V bodě 5) usnesení je návrh na zpracování seznamu odborníků dle dané 
odbornosti. Není tam uvedeno, jestli to má být celorepublikový seznam nebo místní seznam. 
Teď se na někoho zapomene, někoho nedáme, jestli se ten člověk nebude cítit 
diskriminován. Připadne mi, že to nejde uskutečnit do důsledku. 

- Z těchto důvodů prosím, aby se hlasovalo o jednotlivých bodech.

Mgr. Puchalský:
- Hodnotící komise nerozhoduje ve věci. V té rozhodují příslušné orgány. Myslím si, že 

vyloučit majoritu zástupců není v rozporu s tím, co říká zákon o obcích.
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- Pokud jde o vystoupení pana Karoly, to je otázka judikatury, která město nezavazuje, 
z hlediska teorie říká, že jde o zákonné minimum. Myslím, že není vůbec na škodu, abychom 
si my stanovili takový vnitřní parametr, který vyloučí ty, kteří nám v komerčních věcech 
dluží a jsou nedůvěryhodní a pro nás nepřijatelní. Proti tomu nic a proti tomu ani judikatura. 

- Mě osobně se zdá uvádět termíny 20.10.2014 v těch věcech, které jsou svým způsobem 
naléhavé, protože výběrová řízení běží, jako termín nepřiměřeně dlouhý. Jako kdyby stav, 
který panuje doposud a je kritizován, měl platit do konce volebního období. To je pro mě 
nepřijatelné. 

- Proto navrhuji, aby tam byl stanoven termín do 31.5.2014.

p. Hlavinka:
- Jsem rád, že paní Grambličková vystoupila v tomto bodě a v podstatě sdílím její názory na 

body 4 až 8) usnesení. Základní věcí je zákon o zadávání veřejných zakázek. Současná 
vládní garnitura už jedná o základních změnách toho zákona, kde by měly být zásadní 
nesmysly odstraněny. Jestli si někdo myslí, že člen hodnotící komise může nějak subjektivně 
ovlivnit výběrové řízení, tak to je úplný nesmysl. Těch nesmyslů je tam několik. 

  Souhlasím s body 1) až 3) usnesení. Pro body 4) až 8) hlasovat nelze.

p. Zácha:
- Na zákoně je smutné to, že hodnotící komise, která je složena z odborníků, my se tam 

snažíme dávat projektanty dané zakázky, odpovědnost ale nese rada. My pro to zvedáme 
ruku.  Nemyslete si, že je mi příjemné sedět v každé hodnotící komisi a brát na sebe tu 
odpovědnost. Podívejte se na území ČR jak to je a co se děje ze stran Policie ČR. Taky mám 
doma rodinu a malé děti a není mi příjemné, když musím v některých věcech chodit a 
podávat vysvětlení. Je krásné říct, dáme do komise kohokoliv ze širokého spektra, to jsou i 
odborníci. Oni to odhlasují, dají nám doporučení. Každý z nás v radě má nějakou odbornost, 
ne každý rozumí stavbě, veřejným zakázkám. My se musíme rozhodnout, my neseme tu 
odpovědnost. Udělejme společně apel, bez rozdílu politických názorů, ať se konečně změní 
zákon o zadávání veřejných zakázek. 

Ing. Dostal:
- Souhlasím s paní Grambličkovou, panem Hlavinkou, s panem Záchou. 
- K bodu 6) usnesení bych doporučil předsedům všech stran, které jsou zastoupeny, ať dodají 

na Kancelář primátora seznam jmen ze zastupitelstva, abychom je mohli navrhovat. 

p. Laga:
- Mrzí mě, že někdo říká, že jsou tam nesmysly. Je to zpracované Kontrolním výborem velice 

solidně. Takové návrhy, že v bodě 4) usnesení vyloučit majoritu – ano, Kontrolní výbor se 
shodl, že pokud je tam jedna třetina odborníků, ze šesti jsou tam dva projektanti, jeden 
úředník a jeden nebo dva radní, tak ti, kteří to zadávají, zpracují zadání a pak hodnotí. Proto 
jsme řekli, že by tam neměli být tito lidé opět a majoritně zastoupeni. 

- K bodu 5) usnesení – to ukládá zákon, že by odborníci měli dané tématice rozumět a využít    
je. 

- K bodu 6) usnesení -  nemusí být vždy šest zástupců ze šesti politických klubů. Nevidíme     
důvod, proč by tam nemohli být třeba dva zástupci ze šesti klubů. 

-    Není všechno tak, jak říkala paní Grambličková, pan Hlavinka a pan Dostal. 

Mgr. Kulíšek:
- Bylo by dobré vyjet seznamy výběrových komisí, aby bylo vidět, že tam vždy byli i zástupci 

opozice, že jsou složeny napříč politickým spektrem. Když někdo odmítne účast v této 
komisi, to je druhá věc. 

Mgr. Grambličková:
- Reaguji na pana Lagu, podle mě to usnesení není dostatečně pregnantně zapsáno. Vy 

v usnesení píšete zástupci města a hovoříte o úřednících. To jsou dva naprosto               
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odlišné pojmy. Zástupci města jsou volené orgány, úředníci jsou zástupci magistrátu. To 
usnesení není úplně přesné.

- K bodu 6) usnesení – ano, v každé hodnotící komisi musí být minimálně šest zástupců 
politických klubů. To, že z vaší strany to zaznívá trošku jinak, je zase určitá nepřesnost. 
Muselo by se usnesení nějakým způsobem přeformulovat.

Mgr. Puchalský:
- Tady padají velmi silná slova, podle mého názoru s minimální znalostí právních předpisů. 
- K paní Grambličkové – magistrát, primátor, náměstci, tajemník, úředníci, oni jsou součástí 

magistrátu. Tam nelze vést tak přesnou hranu mezi tím, kdo je magistrát a kdo je politik. 
- Já jsem osobně nikdy nebyl členem žádné výběrové komise. To konstatuji jako člen opozice. 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského (změna termínu do 31.5.2014 v bodech 4 až 7) 
usnesení) : Při hlasování bylo pro 15, 1 proti, 12 se zdrželo, 3 nehlasovali.

Hlasování o protinávrhu Mgr. Grambličkové (hlasovat jednotlivě po bodech):  Při hlasování bylo 
pro 21, 3 proti, 2 se zdrželi, 5 nehlasovalo.

Hlasování o bodu 1) usnesení:  Při hlasování bylo pro 29, 2 nehlasovali.

Hlasování o bodu 2) usnesení:  Při hlasování bylo pro 30, 1 se zdržel.

Hlasování o bodu 3) usnesení (návrh p. Lagy vyškrtnout odpovědnost a termín):  Při hlasování 
bylo pro 29, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

Hlasování o bodu 4) usnesení:  Při hlasování bylo pro 6, 5 proti, 16 se zdrželo, 4 nehlasovali.

Hlasování o bodu 5) usnesení:  Při hlasování bylo pro 14, 2 proti, 11 se zdrželo, 4 nehlasovali.

Hlasování o bodu 6) usnesení:  Při hlasování bylo pro 15, 1 proti, 10 se zdrželo, 5 nehlasovalo.

Hlasování o bodu 7) usnesení:  Při hlasování bylo pro 23, 1 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval.

Hlasování o bodu 8) usnesení:  Při hlasování bylo pro 20, 1 proti, 9 se zdrželo, 1 nehlasoval.

1005/23/3/2014 Informace o činnosti Rady města Přerova od 22. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města
Přerova od 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
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Při hlasování bylo pro 27, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval.

4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

1006/23/4/2014 Záměr statutárního města Přerova – směna  nemovitých věcí  v 
majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5805/1, p.č. 
5809/2, oba v k.ú. Přerov, za části pozemků p.č. 4096/1, p.č. 4105/1, p.č. 
6587, p.č. 6589 v majetku Pragometal Moravia s.r.o., Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr směny nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5805/1, ovocný sad, o výměře 6.728 m2, p.č. 5809/2, 
ovocný sad, o výměře 1.811 m2, oba v k.ú. Přerov, za části pozemků p.č. 4096/1, ost. plocha, o výměře 
146 m2, p.č. 4105/1, ost. plocha, o výměře 63 m2, p.č. 6587, ost. plocha, o výměře 1.887 m2, p.č. 6589, 
ost. plocha, o výměře 227 m2, vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví Pragometal Moravia s.r.o., se sídlem 
Velká Dlážka 1984, Přerov, IČ 47669624.

Při hlasování bylo pro 29, 2 nehlasovali.

1007/23/4/2014 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku  statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1252/3, p.č. 
1252/4, p.č. 1252/6, p.č. 1252/7, p.č. 1252/8  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje  se neusneslo neschválit záměr statutárního 
města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků  
p.č. 1252/3, p.č. 1252/4, p.č. 1252/6, p.č. 1252/7, p.č. 1252/8 , vše zast. plocha a nádvoří, každá o 
výměře 17 m2, vše  v k.ú. Přerov .

Diskuse:
Mgr. Grambličková:
- Nepochopila jsem, proč materiál není předložen variantně. Komise souhlasily s prodejem, 

rada se neusnesla, to znamená, že nám nevzniklo usnesení ani negativní ani pozitivní. Podle 
mého názoru se můžeme zase dostat do patové situace, že neprojde žádné usnesení. Kdyby 
byla varianta schvaluje, nebo neschvaluje, tak možná některá z těchto variant projde. Je mi 
jasné, že jde o území v centru města. Na druhou stranu, kousek za garážemi je trafostanice, 
která má stejně strategickou polohu a jestli se nemýlím, tam jsme pozemek pod trafostanicí 
prodali ČEZu a tady jednotlivým zájemcům, kdyby se měli jenom narovnat vzájemné 
vztahy. Oni tam ty garáže vlastní a já pochybuji, že některý ten vlastník tu garáž dobrovolně 
zbourá, protože garáž v centru města je výhra. Tady jde vlastně jen o narovnání vztahů, které 
tam jsou. V absolutní většině případů se snažíme tyto vztahy – budova a pozemek narovnat, 
což tady nečiníme. 
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- Já bych přesto, že ten návrh je takový, jaký je, zkusila dát protinávrh, schválit záměr.

Ing. Pospíšilová:
- Paní Grambličková mě předběhla, sdílím úplně stejný názor. Nevím, pokud vlastní garáže, 

proč bychom jim nemohli prodat pozemky, které pod nimi jsou. Já jsem se v materiálu 
nedočetla, proč návrh usnesení zní, neschvaluje. Myslela jsem, že příčinou je cena. To jsem 
ale nenašla. Vlastníci nesouhlasili s cenou v roce 2010, ale nepíše se tady nic, jestli nějaký 
návrh na cenové ujednání padl i v letošním roce.

p. Zácha:
- Pokud bude schválen protinávrh, my zpracujeme znalecký posudek a budeme jednat 

s vlastníky těch staveb. Pokud cenu budou akceptovat, budeme předkládat do orgánů obce i 
tak za cenu znaleckého posudku a pokud schválíme, tak bude na zastupitelstvu, jak 
rozhodne.

Hlasování o protinávrhu Mgr. Grambličkové (schválit záměr):  Při hlasování bylo pro 14, 5 proti, 
10 se zdrželo, 2 nehlasovali.

Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 15, 6 proti, 6 se zdrželo, 4 nehlasovali.

1008/23/4/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 3524/2, p.č. 
6569/1, oba 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 – pozemku  p.č. 3524/2, zahrada, o výměře  209 m2,  pozemku p.č. 
6569/1, zahrada o výměře  262 m2, oba v k.ú. Přerov.

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemkům  p.č. 3524/2, 
zahrada, o výměře 209 m2, pozemku p.č. 6569/1, zahrada o výměře 262 m2, oba v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

Při hlasování bylo pro 31.

1009/23/4/2014 Záměr statutárního města Přerova  převod nemovitých věcí z 
vlastnictví  statutárního města Přerov -  části pozemku   p.č. 2554/3 v 
k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova   části pozemku  p.č. 2554/3, zahrada,   
o výměře cca 400 m2 v  k.ú. Přerov.

Při hlasování bylo pro 28, 3 se zdrželi.

1010/23/4/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 113/1 v k.ú. 
Popovice u Přerova                                                                                                                                                                     

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 113/1, 
orná půda, o výměře 77,66 m2 v k.ú. Popovice u Přerova vyznačené na situaci v příloze č. 1  
do majetku statutárního města Přerova

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. 113/1, 
orná půda,  o výměře 77,66 m2 v k.ú. Popovice u Přerova vyznačené na situaci v příloze č. 1.

Při hlasování bylo pro 31.

1011/23/4/2014 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  –  částí pozemků  p.č. 4319, p.č. 4316/3, oba v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví, společného jmění manželů Z*** a Ing. P*** G*** - části 
pozemků p.č. 4316/3, ost. plocha, p.č. 4319, zast. plocha a nádvoří, geometrickým plánem č. 5792-
125/2013 označené jako pozemek p.č. 4319/2, ost. plocha, o výměře 56 m2, za cenu v místě a čase 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 61.600,- Kč, tj. 1.100,- Kč/m2 v k.ú. 
Přerov.

Diskuse:
p. Zácha:
- Prosím doplnit v usnesení v k.ú. Přerov.

Mgr. Grambličková:
- Mám stejný názor jako na prodej pozemků u garáží u gymnázia, i když tady to není pozemek 

pod žádnou budovou. Tady jde o pozemek volný. Pozemek, jak píšete v materiálu, byl šest 
let bez problémů pronajímán. Teplo ho pro své potřeby nevyužívalo. Možná to souvisí s tím, 
že tam Teplo zřejmě udělalo nějakou chybu, že pronajalo pozemek bez souhlasu města a tím 
se ta situace nějakým způsobem otevřela a jako bumerang se to navrátilo žadateli. Chci se 
zeptat, ten záměr byl původně radou schválen, to znamená, že už byly vynaloženy nějaké 
prostředky na znalecký posudek, na geodetické vyměření. To už všechno bylo. Protože 
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zpočátku se zdálo, že není problém tento pozemek prodat a najednou z nějakého důvodu rada 
nedoporučuje prodej pozemku. Osobně vím, je to vidět přes ten plot, že je to takový hluchý 
prostor za budovou, který opravdu nemůže využít jinak, než že tam naskládá materiál, který 
by eventuálně mohl naskládat někam jinam. Chtěla jsem původně dát protinávrh na 
schvaluje, ale vzhledem k tomu, že neprošel protinávrh ani na ten předchozí materiál, 
považuji to za zbytečné. Chci tím dát najevo svůj názor, že už tam byly vynaloženy nějaké 
prostředky, neptám se kolik, asi mi to z hlavy nikdo neřekne, ale určitě to budou slušné 
položky a nakonec ten materiál je neprůchozí. Myslím si, že to není dobře.

Ing. Pospíšilová:
- Chci se také zeptat, co vedlo radu ke změně názoru, kdy v roce 2013 dvakrát ten záměr 

schválila. Já paní Grambličkovou tentokrát předběhnu.
- Dávám protinávrh: schválit úplatný převod.

p. Zácha:
- Ano, tím, že rada schválila záměrový materiál, byl zpracovaný znalecký posudek. Byla 

známá cena toho pozemku. Proč ten obrat – nevím, zdali můžu, poprosím předsedu 
představenstva Tepla nebo pana ředitele, co je k tomu vedlo, protože pozemek byl několik 
let bez problémů pronajat, zaplocen. Respektuji vyjádření představenstva Tepla, protože mají 
v nájmu koupaliště, užívají plavecký areál, je to ku prospěchu věci, žádné stížnosti nemám. 
Proto byli osloveni. To, že došlo k tomu pochybení ze strany Tepla, že pronajali bez 
souhlasu, my v současné době s nimi, tak jak s každým, řešíme bezesmluvní užívání, takže 
zpětně se majetek dostane k té částce za ty roky, co nám náleželo. 

Mgr. Kulíšek:
- Reaguji jako předseda představenstva Tepla. Představenstvo respektovalo a uznalo názor 

managementu a.s., který tento pozemek chce využívat do budoucna ke skladování případně 
jinému využití v rámci plaveckého areálu, který je v těsném sousedství. 

p. Passinger:
- Ví někdo, k čemu to bude sloužit, tenhle pozemek?

p. Zácha:
- V žádosti, která byla podána na odboru majetku, tak jako doposud, když to měli pronajaté, 

k parkování osobního automobilu. 

Mgr. Kulíšek:
- Musím tlumočit slova ředitele Tepla, která řekl na představenstvu, že by to v prvé fázi mělo 

být použité na skladování laviček a stolků z areálu. 

Mgr. Grambličková:
- K panu Passingerovi – doposud to sloužilo k parkování automobilu. Ten dům, který tam je, 

má takový kousíček dvorečku a jeho majitel je živnostník, nějakým způsobem podniká, jeho 
syn také, tak proto žádali o ten prostor k parkování. 

Primátor Ing. Lajtoch:
- Je pravda, že rada schválila ten záměr. Na to reagoval ředitel Tepla, a.s., že se změnila 

situace. On už dal výpověď žadateli, protože ve sklepních prostorách bazénu se vytvářelo 
nové zařízení na úpravnu vody. Tam se změnila celá technologie a lavičky nebyly kde 
uskladnit. Proto Teplo chtělo ukončit nájemní vztah a paralelně s tím nájemník žádal o 
odkoupení toho pozemku. Představenstvo rozhodlo, že je to jediné zázemí, kde by mohly být 
lavičky uskladněny. 

Mgr. Puchalský:
- Zeptám se, ty lavičky budou uskladněny venku nebo pod střechou? 
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Primátor Ing. Lajtoch:
- Bude tam přístřešek a bude to skladováno pod střechou.

Mgr. Puchalský:
- V těch materiálech to není, ten záměr představenstva nebo Tepla by mohl být lépe 

precizován. Já tomu rozumím, jak to vysvětlujete. Obsahem důvodové zprávy je všechno 
možné, jen ne věcné důvody, které městskou firmu vedou k tomu, aby se tak zachovala. 
Tomu já dovedu rozumět, ale já se to nikde tady nedočtu. To je stránka a půl a jsou to, 
promiňte, jenom kecy. 

p. Zácha:
- My si to vezmeme k srdci. Já to říkám pokaždé a mrzí mě, pokud je problém s materiálem je 

to otázka jednoho e-mailu nebo telefonu a můžeme ten materiál doplnit o jakékoli 
stanovisko. Pokud máte problémy, víte, kde mě najdete, můžete oslovit mé kolegy a my 
doplníme materiál. 

Mgr. Puchalský:
- Já nemám problém, já mám pouze dotaz. Když má někdo problém, tak jste to vy, jako 

předkladatel. 

Hlasování o protinávrhu Ing. Pospíšilové (schválit úplatný převod): Při hlasování bylo pro 8, 8 
proti, 12 se zdrželo, 3 nehlasovali. 

Hlasování o předloženém usnesení (doplnit v k.ú. Přerov):  Při hlasování bylo pro 24, 3 proti, 3 se 
zdrželi, 1 nehlasoval.

1012/23/4/2014 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  –  pozemků p.č. 4600/1, p.č. 4600/2, p.č. 4600/3, vše v k.ú. 
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 4600/1, ost. plocha, o výměře 171 m2, p.č. 4600/2, ost. 
plocha, o výměře 95 m2, p.č. 4600/3, ost. plocha, o výměře 120 m2, vše v k.ú. Přerov, do společného 
jmění manželů H*** K***a Ing. M*** K***, *** za cenu v čase a místě obvyklou 499.660,- Kč, tj. 
1.294,45 Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a správní poplatek za vklad 
práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2014

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Chci se zeptat, v důvodové zprávě se hovoří o tom, že převod bude uskutečněn za podmínky 

vybudování oplocení těchto pozemků, tak aby byl zamezen přístup veřejnosti na tyto 
pozemky. Kdo to oplocení vybuduje a zaplatí? Tady ta podmínka v usnesení není, že by to 
byl úplatný převod za podmínky vybudování toho oplocení. 

p. Zácha:
- Nemám problém to doplnit do usnesení a bude to vybudováno na náklady žadatelů. 
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Mgr. Vojtášek, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb:
- Není nutné to doplňovat do usnesení. Součástí materiálu je důvodová zpráva, informace v ní 

je součástí tohoto materiálu. Zaplatí to samozřejmě žadatelé. 

p. Zácha:
- Přerušme projednávání tohoto bodu, Mgr. Vojtášek to doplní do usnesení a na závěr 

majetkových záležitostí se k tomu vrátíme. 

Mgr. Grambličková:
- Jestli si vzpomínáte, je tam ještě jedno stavební místo. Já za sebe říkám, bohužel jsme 

prodali pozemek tak, že k tomuto stavebnímu místu už není přístup, tak že nemám problém 
prodat i tento pozemek. Jenom jsem úplně nerozuměla jedné věci. Na jedné straně jsou 
inženýrské sítě, a to se nebude prodávat ten kousek? Tak že kompletně celé. Včetně 
inženýrských sítí, nebude tam žádná proluka, nic, kde by mohli chodit lidé z Kormoránu si 
odlehčit. Bude to celé zaplocené.

Mgr. Puchalský:
- Reagoval jsem na to, co říkal pan Vojtášek. Už je to vyřešeno. Bude doplněno. 

Ing. arch. Horký, občan Přerova:
- Tento pozemek mi připomíná situaci na ulici Mostní, kdy si pan Ř. taky zažádal o  prodej 

sousedního pozemku a bylo vypsáno výběrové řízení na to, kdo si pozemek koupí. Proč se 
nepostupuje stejným způsobem tady a nevypíše se výběrové řízení, když by se tam menší 
domek vešel. Děkuji za odpověď. 

p. Zácha:
- My jsme tuto možnost diskutovali. Víte, že ta pravá část pozemku, kde jsou inženýrské sítě 

je nezastavitelná, na té levé části je šířka 6 m. Je tam přístupová cesta, kterou vybudovali 
žadatelé ke své nemovitosti. To je ten důvod, proč ten pozemek považujeme za 
nezastavitelný.

Mgr. Kulíšek:
- Přerušuji projednání tohoto bodu a k materiálu se vrátíme na konci majetkoprávních 

záležitosti.

1013/23/4/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova, pozemku  p.č. 3879/2,  v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 3879/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, v k.ú. 
Přerov, do vlastnictví

- R***H*** – podíl id. 1/6;
- Ing. P*** O*** – podíl id.1/6;
- L*** O*** – podíl id.4/6;

za cenu v čase a místě obvyklou 1.500,- Kč, tj. 750,- Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením 
znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2014

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

1014/23/4/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 545 v k.ú. Henčlov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání trvá na svém usnesení č. 731/17/3/2013, kterým schválilo 
úplatný převod pozemku p.č. 545, zahrada, o výměře 792 m2, v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví M*** M*** za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku, cena v místě 
a čase obvyklá činí 118 800,- Kč, tj. 150,- Kč/m2.

Dikuse:
Mgr. Puchalský:
- Taková metodická poznámka, ona se tady několikrát opakuje. Když už jsme schválili jednou 

převod pozemku a není v radě vůle tu situaci měnit, proč máme trvat? Proč je zastupitelstvo 
obtěžováno tímto naprosto nesmyslným faktem.

p. Zácha:
- My jsme panu žadateli přednesli usnesení zastupitelstva, on dal protinávrh na tu částku 

31.000 Kč, tak já jsem považoval za svou povinnost to znovu projednat v orgánech obce. 
Názory se mění a co když by prošlo, že máme prodat za nižší částku.

Mgr. Vojtášek, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb:
- Přišla nová nabídka na cenu. Cena je podstatnou náležitostí převodu, tak že není možné, aby 

o tom rozhodla pouze rada.

Mgr. Puchalský:
- Vy zaměňujete soukromoprávní akt s veřejnoprávním. Už se to snažte odlišit. Jednou 

provždy platí závazné usnesení zastupitelstva. Vy nemůžete s nikým jiným, kdo s vámi jedná 
o prodeji pozemku, jednat jinak než na základě tohoto závazného usnesení. 

Mgr. Vojtášek, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb:
- Ten pán nabídl novou cenu, prakticky novou žádost. Já nemohu předpokládat, že zastupitelé, 

kterým bude předložena nová cena, nebudou s převodem za novou cenu souhlasit. Já bych 
presumoval vůli zastupitelstva. Protože zastupitelé o tom převodu rozhodovali za nějakých 
podmínek a ty se novou nabídkou změnily. 

Při hlasování bylo pro 29, 2 se zdrželi.
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1015/23/4/2014 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova  - pozemků p.č. 622/24 a p.č. 622/11, oba v k.ú. Kozlovice u 
Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání trvá na svém usnesení č. 894/20/3/2013, kterým schválilo 
úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 622/24, trvalý 
travní porost, o výměře 1831 m2 a p.č. 621/11, vodní plocha, o výměře 13 m2, oba v k.ú. Kozlovice u 
Přerova z vlastnictví Ing. F***K***, *** a J*** K*** za kupní cenu ve výši - dle znaleckého 
posudku, cena v místě a čase obvyklá 61 740,- Kč, tj. 33,50 Kč/m2 a to za podmínky finančního krytí.

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

1016/23/4/2014 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -
převod části pozemku p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 
5290/103, ostatní plocha, v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 3705-118/2007 označené jako díl 
„a“ o výměře 0,44 m2 z pozemku p.č. 5290/1, v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do 
společného jmění manželů L***a J*** C*** za kupní cenu 352,- Kč, t.j. 800,- Kč/m2.
Kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že součástí kupní smlouvy bude současně převod části 
pozemku p.č. 5297/1 v k.ú. Přerov, označené v geometrickém plánu č. 3705-118/2007 jako díl "b", z 
vlastnictví vlastníka pozemku p.č. 5297/1 v k.ú. Přerov do společného jmění manželů L*** a J*** 
C***
Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

Při hlasování bylo pro 31.

1017/23/4/2014 Bezúplatný převod části pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 5024 
(ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Přerov, označené v geometrickém plánu č. 5906-4/2014 ze dne 
28.1.2014 jako pozemek p.č. 5024/5 (ostatní plocha – silnice) o výměře 43 m2 v k.ú. Přerov,               
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se 
sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany.
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

Při hlasování bylo pro 31.

1018/23/4/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod 16 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 
1062, č.p. 1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 
72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců a úplatný převod 
spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov k 5 
bytovým jednotkám za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném 
znění 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod 16 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 
1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. 
Přerov (Šrobárova 9, 11, 13) a spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném 
na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví 
převáděných bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do vlastnictví 
nájemců těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřní směrnice č. 1/98 (Zásady 
realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.), v platném znění. 
Nájemci a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této předlohy.

2. schvaluje úplatný převod 5 spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov, 
které k vlastnictví 5 bytových jednotek náleží, z vlastnictví Statutárního města Přerova do 
vlastnictví majitelů těchto bytových jednotek, za kupní ceny ve smyslu vnitřní směrnice č. 
1/98 (Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.), v 
platném znění. Prodané bytové jednotky a kupní ceny za převod pozemků jsou uvedeny v 
příloze č. 1 této předlohy.

Diskuse:
Mgr. Puchalský:
- Chci se zeptat, proč je citován zákon č. 72/1994 Sb.

Mgr. Vojtášek, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb:
- Je součástí názvu směrnice o převodu bytů. Tak se jmenuje ta směrnice. Jsem si vědom toho, 

že ten zákon byl zrušen, ale zůstal v názvu.

Při hlasování bylo pro 31.
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1019/23/4/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 
2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje převod 3 bytových jednotek č. 2506/5, č. 2508/4, č. 2508/6 v objektu k bydlení 
č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 
5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 
2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 
5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v 
k.ú. Přerov, které nejsou užívány nájemci a jsou volné, do vlastnictví paní B*** S***.

2. neschvaluje převod 8 bytových jednotek č. 2506/2, č. 2506/3, č. 2506/6, č. 2507/1, č. 2507/2, 
č. 2507/6, č. 2508/3, č. 2508/5 v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném 
k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. 
Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 
5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, které jsou užívány nájemci a nebyla s 
nájemci uzavřena smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky, do vlastnictví paní B*** 
S***.

3. schvaluje odstoupení od uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2506/1 v 
objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17), 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 
5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov, která byla uzavřena dne 3.12.2013 s *** E*** V***, z důvodu 
nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců a vrácení uhrazené celkové kupní ceny 
375.358,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné částky.

4. schvaluje odstoupení od uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2507/3 v 
objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17), 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 
5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov, která byla uzavřena dne 21.8.2013 s *** L*** M*** N***, z 
důvodu nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců a vrácení uhrazené celkové kupní 
ceny 375.982,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné částky.

5. schvaluje odstoupení od uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2507/5 v 
objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17), 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 
5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov, která byla uzavřena dne 18.9.2013 s *** B*** J*** K***, z 
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důvodu nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců a vrácení uhrazené celkové kupní 
ceny 374.759,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné částky.

6. schvaluje odstoupení od uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2508/1 v 
objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17), 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 
5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov, která byla uzavřena dne 23.8.2013 s *** N*** M***, z důvodu 
nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců a vrácení uhrazené celkové kupní ceny 
449.357,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné částky.

7. schvaluje odstoupení od uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2508/2 v 
objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17), 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 
2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 
5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 
5745/10 vše v k.ú. Přerov, která byla uzavřena dne 30.8.2013 s *** J*** P*** M***, z 
důvodu nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců a vrácení uhrazené celkové kupní 
ceny 368.665,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či jakékoliv jiné částky.

8. schvaluje vyjmutí 17 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 
vše v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov a 
pozemků p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, z prodeje ve smyslu zákona 
č. 72/1994 Sb. v platném znění, do vlastnictví nájemců dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v 
platném znění.

Diskuse:
Mgr. Grambličková:
- Musím konstatovat, že je to opravdu smutný materiál, protože svého času, když jsme 

přistoupili k tomu, že budeme prodávat byty na Jižní čtvrti, bylo to z toho důvodu, že 
v mnoha případech se byty dávaly lidem, kteří nebyli schopni v klidu, pokoji soužívat se 
starousedlíky, kteří tam bydleli roky. Proto jsme zvážili, že prodejem bychom omezili přísun 
lidí z oblasti jako je Škodova ulice. Mám obavy, že samozřejmě byty zůstanou v majetku 
města a máme plné ubytovny, že o tyto byty budou žádat obyvatelé ubytoven a to soužití tam 
bude zase maximálně problematické. Jako, že v mnoha případech už je. Domnívám se, že 
pouze prodej bytů může toto vzájemné problematické soužití nějakým způsobem omezit, 
zachránit. Chápu usnesení, ale omlouvám se, nebudu pro něho hlasovat.

p. Zácha:
- Kolega Hluzín ví, že se snažím apelovat a spolupracujeme na tom, aby bytová komise bedlivě 

prověřovala nájemníky, protože jeden z aspektů v tomto domě je jedna bytová jednotka, jejíž 
nájemníci, ač jsme několikrát tam posílali kontrolu z bytového oddělení, tak tam způsobuje ty 
problémy. Musíme to vzít do vlastních rukou a bedlivě posuzovat v bytové komisi a troufám si 
říct, že někdy neobsazená bytová jednotka bude ku prospěchu věci než ji obsazovat za každou 
cenu. 
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Mgr. Grambličková:
- Potom chápu, že lidé nechtějí koupit ten byt. Je to reakce úplně stejná, jako jsem řekla tady 

já. 

Při hlasování bylo pro 30, 1 se zdržel.

1020/23/4/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
nebytových jednotek a nebytových prostor

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod
A. nebytové jednotky č. 2610/101 o výměře 65,9 m2 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, 
č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov 
(Klivarova 1, 3, 5), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení 
č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 
2424/2 v k.ú. Přerov ve výši 659/16369 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 726.000,- Kč 
do vlastnictví *** J*** Ch***.

B. nebytové jednotky č. 2611/104 o výměře 92,4 m2 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 
2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov (Klivarova 1, 
3, 5), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, 
č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov ve výši 
924/16369 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.034.000,- Kč 
do podílového spoluvlastnictví *** A*** N*** a *** E*** K***.

C. nebytové jednotky č. 2589/103 o výměře 101,62 m2 v objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 
2589, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 2, 
4, 6), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, 
č.p. 2589, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov ve výši 
10162/202068 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.137.000,-
Kč a nebytové jednotky č. 2589/104 o výměře 31,76 m2 v objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 
2589, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 2, 
4, 6), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, 
č.p. 22589, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov ve výši 
3176/202068 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 357.000,- Kč 
do vlastnictví společnosti Pekárna Racek, s.r.o., IČ 625 82 178, se sídlem Přerov I – Město, gen. 
Štefánika 185/38.

D. nebytové jednotky č. 643/101 o výměře 145,53 m2 v objektu k bydlení č.p. 643, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 4), včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 643, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město a pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov ve výši 14553/53164 za cenu v místě a čase 
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.689.000,- Kč a
nebytové jednotky č. 159/102 o výměře 39,14 m2 v objektu k bydlení č.p. 159, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 5), včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 159, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město a pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov ve výši 3914/68669 za cenu v místě a čase 
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obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 575.000,- Kč 
do vlastnictví společnosti Opti Lens spol. s r.o., IČ: 44889135, se sídlem Přerov I – Město, Žerotínovo 
náměstí č. 4.

E. nebytové jednotky č. 641/102 o výměře 159,01 m2 v objektu k bydlení č.p. 641, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 15), včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 641, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město a pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov ve výši 15901/137821 za cenu v místě a čase 
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2.193.000,- Kč do podílového spoluvlastnictví 
společnosti Žerotín Z.H. s.r.o., IČ 25358961, se sídlem Přerov I – Město, Čechova 1184/2 (podíl ve 
výši id. 1/10) a *** M*** P***, (podíl ve výši id. 9/10).

F. nebytové jednotky č. 2894/102 o výměře 120,4 m2 v objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282,
č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov (Kainarova 
7, 8, 9), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, 
č.p. 282, č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov ve 
výši 1204/37984 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
1.445.000,- Kč do vlastnictví *** S*** Š***.

G. nebytové jednotky č. 192/101 o výměře 184,1 m2 v objektu k bydlení č.p. 192, č.p. 193, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov (Kozlovská 6, 8), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 192, č.p. 193, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov ve výši 1841/17619 za 
cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2.394.000,- Kč do vlastnictví 
společnosti EXUN Team s.r.o., IČ 28604211, se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37.

H. nebytové jednotky č. 100/102 o výměře 130,3 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 1303/12953 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 1.596.000,- Kč do vlastnictví společnosti Mezi Světy, s.r.o., IČ 
24151025, se sídlem Přerov I – Město, Palackého 20.

I. 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.

J. nebytové jednotky č. 48/101 o výměře 11,81 m2 v objektu k bydlení č.p. 48, příslušném pro část 
obce Přerov II – Předmostí, na pozemku p.č. st. 745 v k.ú. Předmostí (Hranická 11), včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 48, příslušném pro část obce 
Přerov II – Předmostí a pozemku p.č. st. 745 v k.ú. Předmostí ve výši 1181/138873 za cenu v místě a 
čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 135.000,- Kč do vlastnictví *** J*** O***.

K. nebytové jednotky č. 2484/101 o výměře 123,19 m2 v objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, č.p. 
2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov (Purkyňova 10, 
12, 14), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 2482, č.p. 2483, 
č.p. 2484, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2527 v k.ú. Přerov ve výši 
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12319/171542 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.078.000,-
Kč do vlastnictví společnosti Pekárna Racek, s.r.o., IČ 625 82 178, se sídlem Přerov I – Město, gen. 
Štefánika 185/38.

L. nebytové jednotky č. 1971/16 o výměře 15,93 m2 v objektu k bydlení č.p. 1971, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1270 v k.ú. Přerov (Jaselská 1), včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 1971, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 1270 v k.ú. Přerov ve výši 1593/161368 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 210.000,- Kč do vlastnictví *** P*** D***.

M. nebytové jednotky č. 641/101 o výměře 85,92 m2 v objektu k bydlení č.p. 641, příslušném pro část 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 15), včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 641, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město a pozemku p.č. 78 v k.ú. Přerov ve výši 8592/137821 za cenu obvyklou stavu před 
rekonstrukcí nebytové jednotky, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.198.000,- Kč do 
vlastnictví společnosti ROGIN Zero s.r.o., IČ 28618416, se sídlem Přerov I – Město, Žerotínovo 
náměstí 15.

2. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 159/101 o výměře 72,35 m2 v objektu k 

bydlení č.p. 159, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 61/4 v k.ú. 
Přerov (Žerotínovo nám. 5), včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 159, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 
61/4 v k.ú. Přerov ve výši 7235/68669 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 1.058.000,- Kč do vlastnictví společnosti IKO 21 s.r.o., IČ: 
25388932, se sídlem Přerov I – Město, Žerotínovo náměstí č. 159/5.

3. schvaluje zrušení záměru úplatného převodu 

A. nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 2, 4, 6), včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov 
- nebytové jednotky č. 2588/101 o výměře 98,31 m2, spoluvlastnický podíl ve výši 9831/202068
- nebytové jednotky č. 2588/102 o výměře 65,27 m2, spoluvlastnický podíl ve výši 6527/202068

B. nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 643, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 4), včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 643, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 60/1 v 
k.ú. Přerov
- nebytová jednotka č. 643/102 o výměře 119,5 m2, spoluvlastnický podíl ve výši 11950/53164

C. nebytových jednotek 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 příslušných spoluvlastnických 
podílů 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
- nebytové jednotky č. 190/102 o výměře 194,6 m2 včetně spoluvlastnického podílu 1946/17629
- nebytové jednotky č. 191/103 o výměře 91,4 m2 včetně spoluvlastnického podílu 914/17629.

D. nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 1368, č.p. 2821, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov (Kozlovská 7, 9), včetně příslušných spoluvlastnických 
podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1368, č.p. 2821, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město a pozemku p.č. 3161/18 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2821/101 o výměře 15,1 m2 včetně spoluvlastnického podílu 151/27987.
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E. nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 424, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov (Čapky Drahlovského 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 424, příslušném pro část obce Přerov I – Město a 
pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 424/102 o výměře 38,3 m2 včetně spoluvlastnického podílu 383/9482

F. pozemku p.č. 217 v k.ú. Přerov včetně budovy č.p. 1746, příslušné pro část obce Přerov I – Město, 
která je součástí pozemku p.č. 217 v k.ú. Přerov (Jateční 22).

G. pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov včetně budovy č.p. 882, příslušné pro část obce Přerov I – Město, 
která je součástí pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov (Jateční 26).

H. pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov včetně budovy č.p. 1072, příslušné pro část obce Přerov I –
Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/45 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46).

I. nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku 
p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2631/103 o výměře 41,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu 4125/99447

J. nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 2616, č.p. 2617, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5307/13 v k.ú. Přerov (Želatovská 10, 12), včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 2616, č.p. 2617, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 5307/13 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2617/101 o výměře 74 m2 včetně spoluvlastnického podílu 7400/135253

K. nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 291, č.p. 292, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2883/39 v k.ú. Přerov (tř. 17. listopadu 24, 26), včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 291, č.p. 292, příslušném pro 
část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2883/39 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 291/101 o výměře 11,2 m2 včetně spoluvlastnického podílu 4/895

L. nebytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 1, č.p. 2, příslušném pro část obce Přerov II - Předmostí, 
na pozemku p.č. st. 778 v k.ú. Předmostí (Teličkova 1, 2), včetně příslušných spoluvlastnických podílů 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 1, č.p. 2, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí 
a pozemku p.č. st. 778 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 1/101 o výměře 16 m2 včetně spoluvlastnického podílu 4/697

M. nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2433, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na
pozemku p.č. 468 v k.ú. Přerov (Bratrská 20), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 2433, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku 
p.č. 468 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 2433/101 o výměře 140,9 m2 včetně spoluvlastnického podílu 1409/9538

N. nebytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 240, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov (Budovatelů 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 240, příslušném pro část obce Přerov I – Město, pozemku 
p.č. 2883/87 v k.ú. Přerov
- nebytové jednotky č. 240/93 o výměře 41,45 m2 včetně spoluvlastnického podílu 4145/517135
- nebytové jednotky č. 240/92 o výměře 41 m2 včetně spoluvlastnického podílu 4100/517135

O. nebytové jednotky č. 2610/102 o výměře 68 m2 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov (Klivarova 1, 3, 5), 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 
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2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město a pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov 

- nebytové jednotky č. 2610/102 o výměře 68 m2 včetně spoluvlastnického podílu 680/16369

Diskuse:
p. Zácha:
- v bodě 1B) usnesení se opravuje číslo nebytové jednotky 2610/104 na číslo 2611/104.

Ing. Pospíšilová:
Když loni byl předložen záměr na prodej nebytových prostor, tak jsem byla proti. Říkala 
jsem, že město ztrácí kontrolu nad tím, co v nebytových prostorách bude. Že je to jedna 
možnost podpory podnikání na území města, ale budiž. Pokud si to ti nájemci chtějí koupit, 
tak ano. Zeptám se jinak, jaký je záměr použití finančních prostředků z prodeje nebytových 
prostor, protože následně budeme projednávat zprávu o stavu majetku ve vlastnictví města 
Přerova, kde jsou vyčísleny náklady na jejich opravu. Proto se na to ptám.

p. Zácha:
- Jednání s nájemci probíhala minulý týden. Když se podíváte na ceny, které jsou v tabulce, 

některým z nás vyrazil dech ten zájem, který je. Materiál se tvořil prakticky až do 
zastupitelstva. Přiznám se, jsem v pracovní neschopnosti, nebyl jsem na poradě vedení. My 
jsme neprobírali, jak naložíme s těmito prostředky. 

Primátor Ing. Lajtoch:
- Bavili jsme se o tom v loňském roce. Smyslem je, aby prostředky šly do obecního majetku, 

do bytového fondu. Máme výrazně zanedbaný bytový fond. Odbor majetku pravidelně 
signalizuje nedostatek finančních prostředků. Paní Sedláčková povede příjmy na 
samostatném podúčtu. Žádám pana předsedajícího, abychom mohli hlasovat o každém 
bodu usnesení samostatně.

- V bodě 2) usnesení nebudu hlasovat. V souladu s § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů oznamuji osobní zájem na výsledku projednání předlohy pro 
jednání Zastupitelstva města Přerova pořadové číslo 23/4.2.10 bod 2. návrhu na usnesení. 
Vzhledem k tomu se při projednávání tohoto bodu návrhu na usnesení zdržím hlasování.

Mgr. Grambličková:
- Stejně jako paní Pospíšilová, jsem také nebyla pro prodej nebytových prostor. Ten úvod 

bych měla stejný jako paní Pospíšilová i s tím závěrem budiž. To moje budiž je dáno právě 
tím, že nevyháníme nájemce, kteří nejsou schopni si ty nebytové prostory odkoupit, z těchto 
prostor. Že v nich mohou dále podnikat. Že nebude vyhlašovaná dražba, protože to jsou lidé, 
jejichž je to jediný chleba, který mají. Jsem ráda, že je tady tento kompromis a zvednu ruku 
pro tento materiál, i když prodej nebytových prostor v centru města se mi ještě pořád nelíbí.

p. Zácha:
- Atmosféra, jak jsem nasál od stávajících nájemců, skutečně nevím, jak to vzniklo. Kdo to 

lidově řečeno přikrmoval. Ta panika tady byla, že budeme prodávat za každou cenu, i se 
stávajícími nájemci. Je pravdou, že když jednáte s někým, kdo má rok do důchodu a
přemýšlí, jak se na dvacet let zadluží, tak jsem se snažil všechny uklidňovat, že budu 
navrhovat, a to vidíte jako 3) bod usnesení, že nebytové jednotky, kde není zájem, tak 
vyřazujeme ze záměru prodeje, aby tato fáma definitivně zanikla. Je otázka budoucího 
zastupitelstva, pokud zájemce skončí a bude to prázdný nebytový prostor, jak s ním 
zastupitelstvo naloží, jestli prodá nebo obsadí nájemcem. I ti co měli zájem, to byly zajímavé 
názory, které jsme nasáli. Jsem rád, co tu sdělil pan primátor, protože pro vaši informaci, co 
se týká bytového oddělení, tak kdybychom obdrželi 30 milionů korun, víme, jak je 
smysluplně investovat, protože se nám množí havárie v domech. Když už si ten bytový fond 
držíme, musíme se o něj také starat. Definitivně neprodáváme, zůstávají stávající nájemci, ti 
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co mají zájem, tak se toho definitivně zbavíme, v domech bude fungovat společenství 
vlastníků a do jisté míry se jim rozváží ruky, pokud se týká revitalizace těch jejich domů. 

Mgr. Netopilová:
- Já s materiálem dále problém mám, na rozdíl od paní Pospíšilové. Myslím si, že město by se 

nemělo vzdávat kontroly nad kolikrát cennými prostory ať už v centru města nebo třeba u 
Laguny. Nesouhlasím s prodejem i nadále.

Hlasování o návrhu Ing. Lajtocha (hlasovat po bodech):  Při hlasování bylo pro 23, 1 proti, 3 se 
zdrželi, 4 nehlasovali.

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil Ing. Šlechta.

Hlasování o bodu 1) usnesení (včetně navržené úpravy v bodě 1B. číslo nebytové jednotky) :  Při 
hlasování bylo pro 28, 1 se zdržel, 3 nehlasovali.

Hlasování o bodu 2) usnesení:  Při hlasování bylo pro 26, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali.

Hlasování o bodu 3) usnesení:  Při hlasování bylo pro 28, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval.

1021/23/4/2014 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  
rodinného domu  č.p. 228, příslušného k části obce Přerov III -
Lověšice,  který je součástí pozemku p.č.st. 229,  pozemek p.č. st. 229, 
zastavěná plocha a nádvoří, a p.č. 65, ost. plocha,  v k.ú. Lověšice u 
Přerova (Dělnický dům v Lověšicích)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě                       
o bezúplatném převodu nemovitostí a movitého majetku ze dne 23.3.2004 na rodinný dům č.p. 228,   
příslušný  k části obce Přerov III - Lověšice,  který je součástí pozemku p.č.st. 229 a pozemky p.č. st. 
229,  zast.pl. a nádvoří, o výměře 398 m2 (dříve 401 m2) a p.č. 65, ost. pl., sportoviště a rekreační 
plocha,  o výměře 1.108 m2, (dříve 1.108 m2),  vše v k.ú. Lověšice u Přerova, (Dělnický dům                
v Lověšicích),  uzavřenou mezi Fondem dětí a mládeže  "v likvidaci", se sídlem Olomouc, tř. 17. 
listopadu 43, IČ 47987197, jako převodcem a statutárním městem Přerov, jako nabyvatelem, dle
přílohy č. 2.

Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi statutárním městem Přerov a ČR - Úřadem pro zastupování státu       
ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2014

Při hlasování bylo pro 32.
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1022/23/4/2014 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 313/3 v k.ú. Újezdec u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva Města Přerova č. 869/29/3/2009, ze dne 17.12.2009 
a to tak, že bude nově znít:

"Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 313/3, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 1935 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví České republiky 
- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 
69797111 do vlastnictví statutárního města Přerova, (dále jen nabyvatel) za následujících podmínek:

1. Nabyvatel se zavazuje o pozemek parcelu č. 313/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, v 
katastrálním území Újezdec u Přerova řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům veřejné zeleně, 
veřejného prostranství, a místní komunikace III.tř. V případě převodu nemovité věci z důvodu 
veřejného zájmu nelze nemovitou věc využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům, 
nelze ji pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí.

2. V případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitou věc využívat ve veřejném zájmu a bude ji 
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní 
pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně 
a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí 
převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín do 
kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu 
porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.

3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem 
písemně vyzván. 

4. Bude-li zjištění smluvní pokuty spojené s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně 
jiné účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů 
poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

5.Převodce je oprávněn kdykoliv během 10 -ti leté lhůty, kontrolovat, zda jsou všechny omezující 
podmínky ze strany nabyvatele dodrženy a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnou 
odpovídající součinnost.

6. Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění 
podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu, za rok předcházející, tj. zprávu o 
zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel ve smlouvě 
zavázal. Z porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč, a to 
ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

2 zřizuje v souladu s § 1761 občanského zákoníku ve prospěch převodce jako oprávněného, na 
pozemku p.č. 313/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Újezdec u Přerova věcné právo, 
spočívající v závazku nabyvatele, nezcizit, nezatížit zástavním právem převáděnou nemovitou 
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věc, a to po dobu 10 let ode dne jejího nabytí do svého vlastnictví. Tato povinnost nabyvatele 
se zřizuje jako věcné právo s účinky zapsání do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

Při hlasování bylo pro 31, 1 se zdržel.

1023/23/4/2014 Úplatný převod pozemků p.č. 5307/544, p.č. 5307/548 a p.č. 5307/549    
v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 5307/544 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 
výměře 304 m2 a p.č. 5307/548 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 128 m2 v k.ú. 
Přerov z podílového spoluvlastnictví K*** F*** a S*** S*** (každá k id. ½), do vlastnictví 
statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 224.800,- Kč za podmínky finančního krytí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

2. neschvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5307/549 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační 
plocha) o výměře 6 m2 v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví K*** F*** a S*** S*** 
(každá k id. ½), do vlastnictví statutárního města Přerova.

Diskuse:
Mgr. Puchalský:
- Chci se zeptat, není to poprvé, co se v návrhu na usnesení objevuje podmínka – za podmínky 

finančního krytí. Co to je finanční krytí a zda ta podmínka bude přenesena do návrhu kupní 
smlouvy ze strany města.

Mgr. Vojtášek, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb:
- Toto usnesení se používá v situaci, kdy v rozpočtu správy majetku a komunálních služeb 

nejsou finanční prostředky na realizaci daného výkupu. Do kupní smlouvy přenesena nebude 
z toho důvodu, že kupní smlouva se nebude chystat do doby, kdy prostředky v rozpočtu 
odboru majetku nebudou. My požádáme na základě tohoto usnesení o finanční prostředky a 
v okamžiku, kdy je dostaneme, máme transakci schválenou dopředu a budeme realizovat 
výkup. 

Při hlasování bylo pro 31, 1 se zdržel.
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1024/23/4/2014 Převod id. 1/8 pozemků p.č. 6724/4, p.č. 6724/5 a p.č. 6724/7 v k.ú. 
Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje účast statutárního města Přerova na veřejné dražbě, která byla nařízena usnesením –
dražební vyhláškou vydanou Exekutorským úřadem Olomouc – soudním exekutorem Mgr. 
Janem Svobodou dne 31.3.2014 pod č.j. 164 EX 1429/13-135, jejímž předmětem bude dražba 
spoluvlastnického podílu id. 1/8 na pozemcích p.č. 6724/4 (ostatní plocha – sportoviště a 
rekreační plocha) o výměře 3337 m2, p.č. 6724/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 14 m2

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

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

3. pověřuje Bc. Miloslava Dohnala, vedoucího majetkoprávního oddělení odboru správy 
majetku a komunálních služeb MMPr, zastupováním statutárního města Přerova při veřejné 
dražbě dle bodu 1. usnesení a ke všem činnostem s tím spojeným.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

Při hlasování bylo pro 28, 1 se zdržel, 3 nehlasovali.

1025/23/4/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  
do majetku statutárního města Přerova, bytových  a nebytových 
jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého 23), 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. 
Přerov  a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, 
pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2 v k.ú. Přerov, včetně objektu 
bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 31 v k.ú. Přerov (Kratochvílova bez č.o.), bytových  a nebytových 
jednotek v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov 
I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16), 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. 
Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání   schvaluje se neusneslo schválit záměr statutárního města 
Přerova - úplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova, bytových jednotek  
č. 1945/1, č. 1945/2,  č. 1945/3, č. 1945/4, č. 1945/5, č. 1945/104   a nebytových jednotek č. 1945/101, 
č. 1945/102, č. 1945/103, č. 1945/105, č. 1945/106, v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k 
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části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého 23), včetně s nimi 
souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 příslušném k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov,  a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30, v 
k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31, o výměře 205 m2, v k.ú. Přerov, včetně objektu bydlení č.p. 2024, 
příslušném k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 31, v k.ú. Přerov ( Kratochvílova  bez č.o.), 
bytových jednotek č. 120/2, č. 120/4, č. 120/5 a nebytových jednotek č. 120/101, č. 120/102, 
č.120/103, č. 120/104, v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16), včetně s nimi souvisejícího spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
32, v k.ú. Přerov,  a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- V materiálu je nabídková cena ze strany prodávajícího. Já si myslím, že pro rozhodnutí 

potřebujeme daleko více informací. Jaké by byly příjmy z pronájmů, kolik by stála oprava, 
jaký bude znalecký posudek? Upozorňuji na to, že ta nabídková cena je podle mě strašně 
nadhodnocena. Když si vzpomeneme na to, že jsme Škodovku se všemi pozemky prodali za 
1,5 milionu korun a tady bychom si koupili majetek, který vyžaduje opravy za 21 milionů 
korun, tak je to samozřejmě nepoměr. Připomínám to, protože budeme projednávat seznam 
majetku, který máme my ve vlastnictví, o který se máme starat, a který vyžaduje daleko větší 
péči. 

Mgr. Grambličková:
- Řekla bych, že tento materiál není vážný, ale velevážný. Nejde o ten odkup, ale o to, co pak 

s tím. Pamatuji se, možná by si pan Ing. Lajtoch vzpomenul, v době, kdy měl majetkové 
záležitosti na starosti, že nebylo možné se domluvit s majitelem na odkupu. Tenkrát město 
ještě mělo nějaké finanční prostředky, myslím, že jsme v té době na tom byli finančně lépe, 
byli bychom schopni to opravit, nebylo to tak zdevastované. Tenkrát do toho město chtělo 
vstoupit, asi před patnácti lety a nepodařilo se nám to. Teď teda opravdu zdevastovaný 
majetek bychom měli převzít na svá bedra. Já se obávám, že my máme tolik budov, které by 
potřebovaly nutně sanovat, opravit, revitalizovat, že tady si zaděláváme na těžký problém. 
Investoři se vypařili z města Přerova, obávám se, že by se žádný nenašel, který by 
investoval. Přiznám se, že nevím, jak si s tím mám poradit.

Primátor Ing. Lajtoch:
- Doplním, co řekla paní Grambličková. My jsme se pasáží zabývali zhruba před deseti lety. 

Vlastník to odkoupil od zahraničních vlastníků. Nechali jsme vypracovat studii. Situace je 
teď mnohonásobně horší, pasáž je v dezolátním stavu. Nedokážu si představit, že pasáž by se 
měla uzavřít, protože může být životu nebezpečné jí procházet. Proto na radě byla diskuse 
postoupit to dál, záměr schválit, zpracovat znalecký posudek, zhodnotit stav nemovitosti. 
Myslím si, že by to mělo vlastnit město, pokud vlastní tu druhou polovinu té pasáže. Bylo by 
to uzavřené. Je to otázka ceny, která by měla být podstatně jiná. Myslím si, že bychom pasáž 
měli zachránit.

Mgr. Puchalský:
- Samozřejmě, všichni jsme spíš sentimentální. Přemýšlíme citově. Protože je to tradiční 

veřejný prostor, má pro město tradiční význam. Nicméně, jako řádný hospodář nemohu 
souhlasit ani s návrhem, že souhlasíme se záměrem. To je v podstatě velice jednoduché. Já 
nevím, jak dlouho magistrát přihlížel tomu, jak budovy, pasáž a světlík chátrá. Kolik tam 
bylo vydáno rozhodnutí ve věci, jak tomu zamezit, jak přinutit vlastníka, aby se postaral. Já 
vím, že jsou to složité procesy, ale máme ty nástroje, instrumenty po ruce. Já skutečně 
doporučuji jednoznačně ten záměr neschválit. Ani nekoketovat s tím, že někdy do budoucna 
budeme schopni tam investovat, udržovat. Vždyť si představte, že se tam něco stane velmi 
brzy s tou střechou a my budeme vlastnit. Proč bychom měli za ten stav odpovídat. Vždyť on 
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je do určité míry havarijní. Není vůbec žádný důvod se tím v současné době zabývat. Je mi 
to líto, jako Přerovanovi, ale je to tak.

Pí Lada Galová, občanka Přerova:
- Vystupuji zde za hnutí ANO. Chtěla bych vyjádřit takový názor, že byť se jedná zatím jen      

o stádiu záměru ke koupi pasáže, respektive úplatného převodu, tak se domnívám, že už jen 
zadání toho znaleckého posudku, který v současné době absentuje v tom materiálu,                
a neznáme onu výši, za kterou by se ten komplex nakupoval, tak si myslím, že už jen ten 
znalecký posudek přijde město na spoustu desítek tisíc korun. Co se týká nabídkové ceny 
tohoto objektu 21 milionu korun, můžeme se dohadovat na kolik by byla reálná, ale 
rozhodně mi v materiálu chybí zásadní informace o nákladech na opravu té nemovitosti, 
která je velmi zchátralá. Nezajímáte se o to, jaké náklady by byly na revitalizaci té pasáže, 
tedy onoho průchodu z Kratochvílové ulice na Palackého. Já si myslím, že to je 
nejpodstatnější skutečnost na tom záměru prodeje ze strany současných vlastníků. Zachránit 
ten prostor určitě ano, je to unikátní architektonický prostor. Chci říct, že tady nepadla velmi 
zásadní informace týkající se toho, že ten objekt a pasáž leží v ochranném pásmu městské 
památkové zóny. Leží v těsném sousedství kulturní památky. Tiskárna Strojil je kulturní 
památkou města Přerova. Při následné revitalizaci by se musely zachovávat velmi přísné 
postupy. Byly by obrovské náklady při rekonstrukce pasáže na řemeslné umělecké práce. 
Připadá mi lichý argument, že jde zatím jen o záměr. 

Mgr. Dvorský Ph.D.:
- V podstatě s tím, co říká paní Galová, technicky vzato souhlasím. Tento materiál víceméně 

nemusí být předkládán do zastupitelstva. Pan náměstek by v té věci mohl jednat a všechno to 
co říkáte, že by v tom materiálu mohlo být, by se mohlo zjistit, předložit, to by ale stálo 
spoustu práce našeho placeného představitele města. Tady jde o to, aby na zastupitelstvu 
byla vyjádřena vůle, zda se tou myšlenkou vůbec zabývat, nebo vůbec ne, z těch důvodů, 
které jste třeba řekla. Nikdo nic nekupuje, ta cena je absolutně nepřijatelná, ale je důležité, 
aby se zastupitelstvo vyjádřilo k tomu, zda se vůbec zabývat tou myšlenkou, to znamená 
vypracovat ten posudek. Získání těch informací, o kterých jste mluvila, bude také stát peníze, 
minimálně mzdu úředníků, kteří se tím budou zabývat. Pokud tady nebude vůle k tomu 
záměru, tak se tím nikdo zabývat nebude a máme ušetřené prostředky za to vše, o čem jste 
mluvila. 

Pí Tomaníková:
-   Chci ubezpečit jak paní Galovou, tak ostatní, že my co tady sedíme, v tom zastupitelstvu 

jsme jednak dostali přehled našich inventurních soupisů, co máme v majetku a hlavně víme, 
kolik má město dluhů. Víme, že v pasáži investovat nemůžeme, protože na to nemáme. 

Pí Jandová:
- Co kdybychom se začali zabývat znovu stěhováním radnice na Horní náměstí. Já myslím, že 

ušetříme okamžitě 30 milionů korun. V současné době by byla pro mě priorita opravit pasáž 
než stěhovat radnici na Horní náměstí. 

Ing. Dostal:
- Já jsem rád, že nemovitost má svého vlastníka. Vlastník by se měl řádně starat o tuto 

nemovitost. Já mám pocit, že moc dobře ví, proč tuto nemovitost nabízí městu a ještě za tak 
nehorázné peníze. Na ten stav, kdo za to může, se mohou všichni ukázat a jsem rád, že to 
nemusí být právě město, že vlastní další objekt, který nedokáže opravit. Pro mě nemá 
význam tento záměr, já jsem rozhodnutý, jak budu hlasovat. 

Pí Lada Galová, občanka Přerova:
- Ještě tu nepadlo, že v roce 2001 odbor rozvoje nechal zpracovat velmi podrobný materiál o 

revitalizaci velké pasáže a v cenách roku 2001 to přišlo nákladově na 6 mil. Kč. Budeme-li 
se bavit o současných cenách, byl by to minimálně dvojnásobek až trojnásobek. Pokud 
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bychom rámcově vycházeli z nabídkové ceny 21 mil.Kč velmi hrubým odhadem z 10 až 15 
mil. Kč za rekonstrukci průchodu a dále bychom brali v potaz nutné prostředky na opravu 
nemovitosti jako takové, která je postavena v letech 1923 až 1928 a nebyla do současné doby 
opravovaná, tak jsme na nějakých 40 milionech Kč. 

p. Passinger:
- Já bych souhlasil s ANO, i když je samozřejmě nemůžu podporovat, protože je to nově 

vzniklá strana, která se teprve hledá. Jednoznačně historicky ta pasáž význam má. Já bych 
prosil, pokud dostaneme materiál a mám o něm rozhodnout, já potřebuji vyčerpávající 
informace a nakonec to máme i v jednacím řádu. Z toho důvodu já se zdržím při tom 
hlasování, protože jednoznačně tento materiál neříká, jaká by tam byla cena od skutečného 
odhadce. O čem mám hlasovat, když to ani nevím. To jsou materiály, které nikdo ani 
pořádně nezpracoval.

p. Zácha:
- Všichni zastupitelé a občané, kteří sledují tuto diskusi tak už ví, proč jsem tento záměr poslal 

až do zastupitelstva. Všichni si uvědomujeme, že je to v centru města, že to hyzdí centrum 
města. Z druhé strany, to co říká kolega Dostal, má to svého vlastníka, ten se o svou 
nemovitost má starat, pokud tam bude havarijní stav, stavební úřad bude konat, nicméně 
nabídka přišla. Mě to náleželo projednat pouze v radě, já jsem materiál nemusel dávat do 
zastupitelstva. Považoval jsem to za svoji povinnost. 

- K panu Passingerovi – pokud dnes záměr neschválíme, nebudeme dělat posudek. Pokud 
schválíme, uděláme posudek na nemovitost, posoudíme technický stav, vyžádáme si 
ekonomická data, kolik ta nemovitost přináší. Budu lehce oponovat paní Galové, studie byla 
dělaná na ceny roku 2001, paradoxně, když se dnes podíváte do stavebnictví, soutěžíme 
zhruba za poloviny cen rozpočtovaných. Nesouhlasím s tím, že budeme desetinásobně výš. 
Já potřebuji vaše rozhodnutí, zda posudek zadat a k těm číslům se dostat a do dalšího 
zastupitelstva posunout ty ekonomická data, abychom se rozhodli. Jsem si plně vědom toho, 
kolik nemovitostí na území města vlastníme, v jakém jsou stavu, můžeme se podívat na 
objekt TGM 8. Diskutovali jsme s primátorem a myslím, že jsme došli ke shodě když jsme 
prodávali nebytové jednotky a budeme to dávat do bytové fondu zpět, tak pokud budeme 
prodávat nějaké další nemovitosti, například pokud se v budoucnu povede prodat šest 
prázdných nemovitostí, tak dejme to na zvláštní účet a opravujme za to postupně třeba TGM 
8. Pokud nepotřebujeme ty nemovitosti, jsou prázdné nebo přináší ztrátu města, nebojme se 
to prodat. Třeba objekt na ulici B.Němcové, kde byla školní jídelna. Už dvakrát jsme se tuto 
budovu snažili prodat za cenu znaleckého posudku. Musíme si říci, jestli máme vůli a 
odvahu cenu postupně snižovat. Příkladem je ubytovna Strojař, ve vlastnictví státu. 
Vyhlašovali za cenu 60 mil. Kč. To je cena nepřiměřená. Nějaký znalec to odhadl, odpovídá 
za svůj znalecký posudek. Musíme si říct, jestli za každou cenu budeme držet naše rodinné 
stříbro, které každým rokem chátrá, protože nemovitosti jsou prázdné, netemperují se. Pokud 
by záměr byl projednán jen v radě a nebyl předložen zastupitelstvu, tak bychom se možná 
mohli potkat s nějakou kritikou. 

Při hlasování bylo pro 9, 14 proti, 9 se zdrželo.

1026/23/4/2014 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 439/22  a části pozemku p.č. 456/1  v k.ú. 
Lověšice u Přerova za části pozemku p.č. 439/7 v k.ú. Lověšice u 
Přerova
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 439/22, označené dle geometrického plánu č. 396-117/2013 jako pozemek p.č. 
439/27, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 456/1, 
označené dle geometrického plánu č. 396-117/2013 jako pozemek p.č. 456/7, ostatní plocha -
ostatní komunikace, o výměře 38 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova do vlastnictví Olomouckého 
kraje, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc-Hodolany za podmínky, že 
současně bude realizováno bezúplatné nabytí nemovitých věcí z majetku Olomouckého kraje, 
IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc-Hodolany - částí pozemku p.č. 
439/7, označených dle geometrického plánu č. 396-117/2013 jako pozemky p.č. 439/26, 
ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 32 m2, p.č. 439/28, ostatní plocha - silnice, o
výměře 24 m2 a p.č. 439/29, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 30 m2 v k.ú. 
Lověšice u Přerova do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. schvaluje bezúplatné nabytí nemovitých věcí z majetku Olomouckého kraje, IČ 60609460, se 
sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc-Hodolany - částí pozemku p.č. 439/7, označených 
dle geometrického plánu č. 396-117/2013 jako pozemky p.č. 439/26, ostatní plocha - ostatní 
komunikace, o výměře 32 m2, p.č. 439/28, ostatní plocha - silnice, o výměře 24 m2 a p.č. 
439/29, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 30 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova do 
vlastnictví statutárního města Přerova.

Při hlasování bylo pro27, 5 nehlasovalo.

1027/23/4/2014 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 4717/23, ost. plocha, o výměře 309 m2 a p.č. 
4717/31, ost. plocha, o výměře 83 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 
Přerova, do vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření Střední školy zemědělské 
Přerov, Osmek 47, IČ 63701171, za podmínky že současně bude realizováno bezúplatné 
nabytí pozemku p.č. 6767/1, ost. plocha, o výměře 835 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
Olomouckého kraje, s právem hospodaření Střední školy zemědělské Přerov, Osmek 47, do 
vlastnictví statutárního města Přerova, IČ 00301825.

2. schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6767/1, ost. plocha, o výměře 835 m2, z vlastnictví 
Olomouckého kraje, s právem hospodaření Střední školy zemědělské Přerov, Osmek 47, IČ 
63701171, do vlastnictví statutárního města Přerova, IČ 00301825.

Diskuse:
Ing. Dostal:
- Chci požádat předsedajícího, aby upozornil zastupitele, když budou odcházet z místnosti, 

aby vytáhli karty, protože zasunutých karet je 32, ale přítomných zastupitelů je zde podstatně 
méně.
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Při hlasování bylo pro 29, 1 nehlasoval.

1028/23/4/2014 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  části 
pozemku p.č. 621 v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 25/1 v k.ú. 
Popovice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 690/16/3/2013 ze dne 4.2.2013.

2. schvaluje směnu části pozemku p.č. 621, orná půda, dle geometrického plánu č. 1085-98/2012 
označenou jako pozemek p.č. 621/4, orná půda, o výměře 624 m2, v k.ú. Předmostí, ve 
vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 25/1, orná půda, dle 
geometrického plánu č. 225-181/2013 označenou jako pozemek p.č. 25/9, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 283 m2, v k.ú. Popovice u Přerova, ve vlastnictví A*** O***, s 
doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí ve výši 172.300,- Kč, ve prospěch 
statutárního města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

Při hlasování bylo pro 29, 1 se zdržel.

1029/23/4/2014 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - objektu k bydlení č.p. 148 
(Městský dům, ul. Kratochvílova 1), příslušnému k části obce Přerov I 
- Město, který je součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov a pozemku 
p.č. 136 v k.ú. Přerov, a movitým věcem ve vlastnictví statutárního 
města Přerova a společnosti IMIT s.r.o. tvořícím vybavení Městského 
domu v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod movitých věcí dle přílohy z vlastnictví společnosti IMIT s.r.o., se 
sídlem Radslavice 315, IČ 62360540, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 
ve výši 66.165,- Kč, navýšenou o částku odpovídající 21 % DPH.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2014

2. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí dle přílohy 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 za podmínky, že movité věci 
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budou převedeny z vlastnictví společnosti IMIT s.r.o., se sídlem Radslavice 315, IČ 
62360540, do vlastnictví statutárního města Přerova dle bodu 1. usnesení.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2014

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Můj dotaz moc nesouvisí s materiálem, nicméně se týká organizace KIS. Jsou sledovány 

odděleně náklady a výnosy zvlášť za Městský dům, abychom mohli fungování KISu 
v Městském domě vyhodnotit po roce?

Mgr. Macíček, ředitel KIS:
- Chci vás ubezpečit, že máme rozdělenou činnost na hlavní a vedlejší. Veškeré náklady a 

výnosy z restaurační činnosti můžeme doložit do poslední koruny. Městský dům mám veden 
jako samostatnou položku ve vedlejší činnosti. 

Při hlasování bylo pro 28, 1 nehlasoval.

1030/23/4/2014 Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Přerov a společností 
PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Přerov, Přerov I -
Město, Skopalova 2861/7, PSČ 75002

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje dohodu o narovnání, kterou budou vypořádány závazky plynoucí pro společnost 
PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Skopalova 
2861/7, PSČ 75002 z kupních smluv č. 23-001-022-06 a 23-001-021-06, které byly uzavřeny 
dne 3.10.2006 mezi statutárním městem Přerov a společností PSS Přerovská stavební a.s., 
když předmětem těchto smluv byl úplatný převod nemovitých věcí, objektu bydlení č.p. 2435, 
příslušného k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 4167/3 (Svépomoc 
II/44) a pozemků p.č. 4167/3 a p.č. 4167/2, vše v k.ú. Přerov a objektu bydlení č.p. 2434, 
příslušného k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 4167/5 (Svépomoc 
II/45) a pozemků p.č. 4167/5 a p.č. 4167/4, vše v k.ú. Přerov, a to tak, že se PSS Přerovská 
stavební a.s. zavazuje uhradit statutárnímu městu Přerov částku 200.000,--Kč (viz. příloha č. 
1)

2. se neusneslo schválit dohodu o narovnání, kterou budou vypořádány závazky plynoucí pro 
společnost PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Skopalova 2861/7, PSČ 75002 z kupních smluv č. 23-001-022-06 a 23-001-021-06, které byly 
uzavřeny dne 3.10.2006 mezi statutárním městem Přerov a společností PSS Přerovská stavební 
a.s., když předmětem těchto smluv byl úplatný převod nemovitých věcí, objektu bydlení č.p. 
2435, příslušného k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 4167/3 
(Svépomoc II/44) a pozemků p.č. 4167/3 a p.č. 4167/2, vše v k.ú. Přerov a objektu bydlení č.p. 
2434, příslušného k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 4167/5 
(Svépomoc II/45) a pozemků p.č. 4167/5 a p.č. 4167/4, vše v k.ú. Přerov, a to tak, že se PSS 
Přerovská stavební a.s. zavazuje uhradit statutárnímu městu Přerov:

• částku 200.000,--Kč do tří pracovních dnů ode dne podpisu této dohody, 
• smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč, pokud do dvou let ode dne uzavření této dohody neodstraní 
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objekty bydlení č.p. 2435, který je součástí pozemku p.č. 4167/3 a který je příslušný k části obce 
Přerov I - Město a č.p. 2434, který je součástí pozemku p.č 4167/5 a který je příslušný k části obce 
Přerov I - Město, vše v k.ú. Přerov a obci Přerov, přičemž za odstranění objektů se považuje jejich 
demolice až na úroveň terénu a zasypání podzemní části staveb,
• smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč, pokud do čtyř let ode dne uzavření této dohody nezkolauduje 
novou stavbu na pozemku p.č. 4167/3 nebo p.č. 4167/2, vše v k.ú. Přerov a obci Přerov pro rodinné 
nebo bytové bydlení,
• smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč, pokud do čtyř let ode dne uzavření této dohody nezkolauduje 
novou stavbu na pozemku p.č. 4167/5 nebo p.č. 4167/4, vše v k.ú. Přerov a obci Přerov pro rodinné 
nebo bytové bydlení.
Pro případ, že vlastník nemovitých věcí převede vlastnictví k těmto nemovitým věcem třetí osobě, 
stávají se ujednané smluvní pokuty splatnými do tří pracovních dnů ode dne právních účinků 
rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výše uvedené zesplatnění smluvních pokut nedopadá na povinnosti, které byly splněny před 
uzavřením kupní smlouvy na převod uvedených pozemků do vlastnictví třetí osoby, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Tento materiál vyvolává spoustu otázek. Za prvé se zeptám, kde byl, jak je možné, že došlo 

k promlčení těch dvou pokut. Kdo za to zodpovídá. Proč nebylo vymáháno zaplacení 
smluvní pokuty před jejím promlčením. Jak je možné, že najednou lze změnit ve smlouvách 
to, co tam mělo být už před tím, a to, že původně byla smluvní pokuta, pokud nebude 
započato s odstraněním objektu bydlení. Započato. Dnes navrhujeme, že budou odstraněny 
objekty. Proč to tam nebylo od začátku. Mě z toho vyplývá jedno. Vítězem bude Přerovská 
stavební. Zaplatí pouze 200.000 Kč a v podstatě se jí prodlouží lhůta tak, jak ona potřebuje. 
Žádný trest pro ni neplyne. 

p. Zácha:
- budu reagovat pouze za sebe. Psal se rok 2006, když byla uzavřena kupní smlouva. V té 

době jsem s komunální politikou neměl nic společného. Byla lhůta na podání, my jsme 
podali žalobu. Tak jak teď navrhujeme, co se týká odstranění, snažíme se to teď 
vyprecizovat, je na rozhodnutí zastupitelstva, pokud neodsouhlasíme návrh dohody, já řeknu, 
je to názor soudkyně, nezaznělo to na žádném, a teď pardon, já nejsem právník, to nezaznělo 
při žádném soudu, je to její názor a my půjdeme do soudních stání a budeme rozporovat i její 
názory zda je nebo není promlčeno. Pokud schválíme, tak říkáme 200.000 Kč do tří dnů od 
podepsání smlouvy a pak jsou tam ty sankce rozvrženy. Považuji za spravedlivé, pokud 
vyjdeme vstříc, jsou tam dva objekty, proto se částka 200.000 Kč rozděluje. Nikde není 
psáno, že to tak bude. Dne 24.3. rada schválila materiál, 26.3. jsme návrh dohody odeslali do 
právní kanceláře, která zastupuje dohodu a 3.4. jsme poslali dopis na stavební společnost. 
Návrh naší dohody znají.  

Mgr. Grambličková:
- Já s tím budu souhlasit, ale myslím si, že body, kdy do čtyř let má postavit stavbu Přerovská 

stavební na místě současných staveb, které se mají demolovat je skoro nereálné, protože
v době, kdy se to prodávalo, město mělo nedostatek bytů. V současné době má město naopak 
nedostatek obyvatel a spoustu volných bytů. Pokud se tam něco postaví, vůbec nevím, jestli 
to bude mít nějaký smysl. Jestli o to bude zájem. Proto mi tyto dvě podmínky přijdou už teď 
dopředu nesplnitelné. To upozorňuju na to, že doba se hodně posunula a pravděpodobně 
budeme vymáhat další pokuty. Možná zoufale a marně. Budu pro to samozřejmě hlasovat.

Mgr. Puchalský:
- S ohledem na to, co jsem přečetl, co o té věci vím, co jsem před chvílí slyšel, budu hlasovat 

pro neschválení dohody jednoznačně a pokračování ve sporném procesu. Protože za námi se 
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táhne šlendrián počínaje Škodovou ulicí, konče tímto případem. Buď umíme, nebo neumíme 
formulovat právní vztahy, především smluvní, buď umíme, nebo neumíme vymáhat. Jestli to 
nedokážeme, tak já nevím, jak fungují právníci na magistrátu. Začínám se velice vážně 
zamýšlet nad tím, že celý systém právní služby u magistrátního úřadu se jeví jako 
nedokonalý. Nevím, jestli se nad tím šéf úřednictva zamýšlí, je-li mu to lhostejné. 
Zaměstnáváme přes deset právníků, ale komplikované případy předáváme příslušným 
kancelářím, peníze vyhazujeme, tak jako všechna ministerstva kolem. Teď na to audity 
nových ministrů přicházejí. My takový audit nemáme. Ani se o něj nesnažíme. Mě to není 
jedno. Toto je nehospodárnost, ve které nelze dál pokračovat.

Mgr. Kulíšek:
- Pane Puchalský, pokud jste dal protinávrh, potřebujeme naformulovat, jak protinávrh zní.

Mgr. Puchalský:
- Protinávrh - Neschvaluje dohodu o narovnání. To je jednoduché. Budeme hlasovat bod 

1) a pak se uvidí. 

p. Zácha:
- Bod 1) usnesení je návrh dané společnosti na ten smír. Bod 2) usnesení je to, co navrhuje 

předkladatel. Pokud by měl být protinávrh, tak bychom měli měnit v bodě 2) usnesení. 
- K paní Grambličkové, termínům. Řeknu, co mě k tomu vedlo. Čtyři roky je jedno volební 

období. Kdybychom to prodloužili dál, vím jaká je situace ve stavebnictví, tak zavážeme 
ještě jedno zastupitelstvo něčím. 

Mgr. Puchalský:
  Dávám protinávrh v bodě 2) usnesení – neschvaluje dohodu o narovnání. A pokračovat 

v zahájeném soudním jednání.
- Argument, že soudkyně předestřela svůj pohled na věc, je téměř směšný.

Mgr. Kulíšek:
- Protinávrh Mgr. Puchalského je bod 1) usnesení jak je předloženo a v bodě 2) usnesení 

neschválit dohodu o narovnání. 

p. Hlavinka:
- S bodem 1) usnesení souhlasím, s bodem 2) usnesení ne. To je zmatečné pro mě. Buď 

hlasujeme o celém materiálu, nebo po jednotlivých bodech. 

Mgr. Kulíšek:
- Stačí říct, budeme hlasovat po bodech samostatně. Pokud takový návrh je, tak jsem to 

pochopil od pana Hlavinky, tak dávám hlasovat o tom, že budeme hlasovat po jednotlivých 
bodech samostatně. 

Hlasování o tom, že budeme hlasovat po bodech: Při hlasování bylo pro 28, 1 se zdržel, 3 
nehlasovali.

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského (v bodě 2) usnesení neschválit dohodu):  Při 
hlasování bylo pro 16, 2 proti, 7 se zdrželo, 7 nehlasovalo.
Hlasování o bodu 1) usnesení:  Při hlasování bylo pro 30, 2 nehlasovali.
Hlasování o bodu 2) usnesení:  Při hlasování bylo pro 14, 9 proti, 4 se zdrželi, 5 nehlasovalo.
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1031/23/4/2014 Koncepční materiál - Přehled domovního majetku statutárního města 
Přerova, jeho správa a využití (budovy a objekty) – aktualizace č. 7

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí aktualizaci č. 7 – koncepční materiál
Přehled domovního majetku statutárního města Přerova, jeho správa a využití (budovy a objekty) dle 
přílohy 1-7.

Diskuse:
p. Zácha:
- prosím doplnění do usnesení „Koncepční materiál“ – Přehled domovního majetku … 

p. Mlčák:
- Děkuji zpracovatelům za tento materiál, co se podařilo prakticky za jeden rok. Protože jsem 

mluvil na zastupitelstvu v měsíci červnu 2013 o této záležitosti, táhlo se to přes další 
zastupitelstva. Až potom kdy jsme seděli s panem primátorem 12.12.2013 tak jsme si 
navzájem porozuměli a pan primátor pochopil, o co se jedná. Neměl jsem ve svých 
požadavcích tenkrát ani na mysli takto obšírně zpracovaný materiál. Šlo mi o problémové 
záležitosti. Vím, že je to velmi složité. V tomto materiálu je složitější více než jsme si možná 
uvědomovali. Peníze město nemá, máme za sebou dluhy, dluhy. Co s tím. Dnes jsem poznal, 
že tento materiál je důležitý. I dnes se několik diskutujících o tento materiál opíralo. Určitě 
byl potřebný. Budova TGM 8 – máme zpracovanou studii, není rozhodnuto o využití této 
budovy, o jejích opravách. To stejné budova TGM 3 – je třeba komplexní přestavba. TGM 4, 
5 – možná výhledově demolice. Bývalá OVS – je potřeba celková rekonstrukce, záměr 
polyfunkční budova, špatný technický stav. Čechova ulice – špatný sta, hotová studie, 
projekt se zpracovává, bude tam knihovna nebo odbory. Chemik – víme jaká je situace, 
budeme dále pronajímat. Můžu pokračovat dál a dál. Není úplně pravdou, že budovy města 
školské, že nám chybí jesle a mateřinky. Ptám se konkrétně, bude v Předmostí mateřinka? 
Bude budova bývalé ZŠ Pod skalkou 11 na prodej? Díky za tento materiál, ale představoval 
jsem si tuto záležitost jinak, abychom napnuli trošku úsilí. Měli bychom si říct, radnice bude 
dole nebo půjde na Horní náměstí nebo o tom budeme diskutovat další 4 roky? Toto mi 
v tom materiálu schází. Bereme na vědomí a počkám na diskusi, co bude.

p. Zácha:
- Těžko se dělá koncepční materiál, když schvalujeme prodeje. Schvalovat koncepční materiál 

na konci volebního období, budou noví zastupitelé, možná s radikálním názorem. V prvé 
řadě musí zaznít, co si město nechá, co opraví, co prodá. Peníze z prodeje bude používat 
k rekonstrukci stávajících objektů. Musíme začít od toho říct si, co potřebujeme. My držíme
spoustu nemovitostí. Podívejte se na bývalou Okresní vojenskou správu. To chátrá ta 
nemovitost každý rok, ztrácí na ceně. Nejhorší co se může stát je, že se neusneseme. 
Nebojme se radikálního usnesení. Ne vždy se zavděčíme všem občanům. Versus pasáž. 
Nemůžeme být jenom pěkní, musíme být i škaredí. Přistupme k tomu odpovědně. Materiál je 
nachystán pro budoucí zastupitele, aby se od něho odpíchli, co prodáme, co neprodáme. 
Pokud prodáme, vázat to na účty a zpátky to vkládat do oprav našich nemovitostí. 

Primátor Ing. Lajtoch:
- Ten materiál není nic nového. V minulém volebním období se předkládal každé dva roky. 

Budov, jako je Chemik, je více. Já osobně bych byl razantní a šel do objektů, které vlastníme 
na nám. TGM. Zchátralé zbourejme a připravme území pro nové zastupitele. Materiál je 
informací spíše než koncepcí. Možná by to měl být signál pro majetkovou komisi, aby se tím 
zabývala a udělala kategorizaci. Špatné domy na nám. TGM jsou ve vlastnictví města. 

p. Mlčák:
- Nebudu se k tomu vracet. Do usnesení bych dodal, ne čekat až na další zastupitelstvo, 

skutečně už teď začít ty první kroky na magistrátu k tomu, aby se tento materiál chystal. Ne 
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až bude nové zastupitelstvo. Zase tři měsíce utečou, konec roku, rozpočet. Abychom měli 
věci připravené. Ještě ukládací část, ukládá radě města, aby se koncepcí využití majetku 
zabývala a nemusí být v usnesení, že majetková a investiční komise by se těmi věcmi měly 
zabývat. 

p. Zácha:
- To je protinávrh: Já předkládám usnesení jak je, a pokud má být usnesení jinak, 

předpokládám, že dáte protinávrh. My, jsme to, pane kolego, několikrát diskutovali. Zvažte, 
protože vidíte, jak to chodí ve vládě. Přijde nové vedení, naprosto jiné názory a všechno se 
mění. Já se toho nebojím, ale buďme tolerantní a trošku vstřícní vůči úředníkům, kteří na 
tom makají. Čtyři měsíce utečou jak voda a nový náměstek, který bude mít na starosti 
majetek, to může chytnout úplně jinak a třeba řekne, že nebudeme prodávat nic nebo 
všechno. Pokud chceme budovy opravovat a revitalizovat, musíme mít především za co.

Mgr. Puchalský:
- Navrhuji ukončit k tomuto materiálu diskusi a hlasovat o návrhu na usnesení.

p. Mlčák:
- Stahuji svůj protinávrh.

Hlasování o předloženém usnesení (doplnění Koncepční materiál):  Při hlasování bylo pro 32.

1032/23/4/2014 Záměr statutárního města Přerova – poskytnutí mimořádné účelové 
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 záměr 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.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Zaráží mě, že jak vy říkáte, podíl města Přerova je 63,99%. Jak je to možné, když 

nedosahuje počet zájemců víc než 60%. V podstatě vyřazujeme tyto domy z prodeje. 
Nacházím rozpor. Na jedné straně odbor majetku nesouhlasí s tvrzením, že při prodeji domu 
byl úmyslně zatajen stav střešního pláště a nebylo to zohledněno v kupní ceně a na druhé 
straně v podstatě přistupujeme na záměr dotace. To si odporujeme. Buď bylo všechno 
v pořádku a žádná dotace nebude a budeme se standardně jako vlastník podílet 63,99% na 
opravě střechy, tak jak musíme, nebo jsme pochybili a musíme snížit kupní cenu nebo 
poskytnout dotaci. 

Ing. Čermák:
- Zeptám se pana Záchy. Mám pocit, že na radě prošel materiál, kdy běžně slibujeme 

v podstatě dotyčným obyvatelům v domě, kde má město majoritu 60 : 40, že jim přispějeme 
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v poměru 80 : 20 na opravu střechy. Já bych rád věděl, proč najednou materiál do 
zastupitelstva je v poměru jiném.

p. Zácha:
- Materiál je naprosto shodný, tak jak šel do rady. Mimořádná dotace, to je to, co je 

požadováno navíc. Z té zbývající částky, která zůstává, to znamená, rozpočtovaná částka je 
zhruba 1 milion korun na tu střechu, z té zbývající části jedeme v poměru 60 : 40. Toto je to 
dokrytí té částky, která se po nás požaduje. 

- K paní Pospíšilové – dům byl prodán na základě znaleckého posudku. Město mělo znalecký 
posudek, prodalo stávajícím nájemcům podle vnitřního předpisu. Jestli jsme stavěni do 
pozice, že jsme úmyslně něco zatajili, ví, kam se mají obrátit. Přece my zastupitelé jsme 
převod bytových jednotek schvalovali. Do těch bytů teče pravděpodobně dlouhodobě. My 
jsme jednali jak u mě, tak u primátora. Jednání byla, jednali jsme jak s Přerovskou 
rozvojovou, bylo to v radě, materiál doputoval až do zastupitelstva.

Mgr. Vojtášek, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb:
- K případnému rozporu – o rozpor se nejedná. Odbor majetku doporučuje toto usnesení 

neschválit. Je v tom konzistentní od rady. Rada ovšem navrhla schválit. Proto se předkládá 
stanovisko rady, schvaluje. V důvodové zprávě se objevuje samozřejmě neschvaluje. 

Primátor Ing. Lajtoch:
- Materiál je stejný, jaký byl v radě. Je to trošku atypická situace. Podporuji tento materiál, tak 

jak jej doporučuje rada. Ti lidé se mohli seznámit se stavem střechy, než koupili bytové 
jednotky.  My jsme tam udělali výjimku, že jsme tam v majoritě, což je nezvyklé, protože 
když prodáváme domy, tak chceme, aby majoritu mělo společenství vlastníků. Nicméně tady 
na zastupitelstvu jsme tu výjimku schválili. Byty, které tam jsou, to jsou půdní vestavby, 
které se dělaly po povodních. Zatéká vlastně do našich bytů. Díky IPRMU se opraví střecha 
a nepoteče do našich bytů, protože tyto byty si nemohli současní vlastníci koupit, protože 
tam je to dvacetileté moratorium, které jim nedovoluje si koupit okamžitě byty. Já 
doporučuji schválit materiál tak, jak je předložen, i když je to nestandardní. 

Mgr. Grambličková:
- Já jsem od přečtení materiálu zastávala názor, že do toho nemůžeme přece jít, protože to je 

precedent, který se nám musí vrátit. Teď jsem na chodbě vyslechla jednoho vlastníka bytu, 
který mi podal daleko podrobnější informace, které tady nejsou všechny obsažené a začínám 
svůj názor posunovat tak, že ho budu muset nějakým způsobem přehodnotit. Ráda si 
vyslechnu názor vlastníků těchto bytů, kteří psali na město, snažili se, aby se situace nějak 
řešila. Názor si udělám po vyslechnutí dalších občanů.

Ing. Machát:
- Tento materiál jsme projednávali na Finančním výboru a ten se neusnesl. Za mě jenom 

podotknu, že bych rád spravoval majetek města s péčí řádného hospodáře, nicméně rád bych 
se na tom podílel poměrem vlastněných ploch v tom daném domě.

Primátor Ing. Lajtoch:
- Dne 25.4. jsem dostal vyjádření k předloze, která má být projednána na dnešním 

zastupitelstvu pod označením 4.7.1. Dovolil jsem si vám to dát na stůl. Je to vyjádření za 
společenství vlastníků, ve kterém reagují na negativní stanovisko odboru ekonomiky. 

Paní Holáňová, občanka Přerova, obyvatelka předmětného domu:
- Půdní vestavby na Jižní III/8,9,10 se předávaly nájemníkům půdních vestaveb ve II. polovině 

1999. Střecha byla kompletně nově zbudovaná. Už od roku 2006, oni tvrdí že daleko dřív, 
město řešilo zatékání do všech půdních vestaveb. To je šest let od přejímky. Mimo jiné 
vaším dopisem se konstatuje, že: „odhalit zatékání taškovou krytinou je problematické,           
a z toho důvodu bude celá oprava krytiny na tomto domě zařazena do plánu investičních akcí 
na rok 2008. Do doby než bude zatékání odstraněno, od října 2007 všichni nájemníci 
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půdních vestaveb budou mít 20%  slevu z nájemného a město zajistí odbornou firmu, která  
v nejkratší době zatékání odstraní.“ Konec citace tohoto úředního dopisu. To dokazuje,         
že město vědělo o tomto hrubém a politování hodném nedostatku. Nekonali a čekali,            
až se bytové jednotky odprodají. Prodej se uskutečnil v září 2012, to je šest let po vámi 
zjištěném nekvalitním zbudováním střechy. A nyní tvrdošíjně všichni zaměstnanci správy 
majetku města a někteří zastupitelé požadují, aby se společenství vlastníků bytových 
jednotek podílelo na odstranění tohoto havarijního problému a to percentuálně dle 
jednotlivých vlastníků. Kategoricky popírám, že současní vlastníci věděli o tom, že střechou 
několik let zatéká. Ani jeden z nájemníků půdních vestaveb není členem společenství 
vlastníků bytových jednotek, ale jsou to městské byty, které město ještě pět let prodat 
nemůže, protože na ně obdrželo dotaci. Protože už jednou dotace byla na střechu vyčerpána, 
nelze na jednu a tutéž střechu uplatnit další dotaci. Byty jsme kupovali v dobré víře, že 
město jedná poctivě a odpovědně vůči svým obyvatelům. Veškeré prováděné rekonstrukce 
odborem správy majetku, které byly realizovány ještě před odprodejem bytových jednotek, 
což v těchto třech vchodech činilo 1.702.977 Kč, nám bylo poměrnou částí započítáno a 
přičteno k ceně bytové jednotky, což na každou bytovou jednotku činilo + 66.809 Kč. O 
střeše v havarijním stavu nikdy a nikde nebyla ani zmínka. Mám pro zastupitele návrh. Je 
evidentní, že město celou zakázku půdních vestaveb na domě Jižní čtvrť III/8,9,10 některý ze 
zaměstnanců města převzal, a tak dal pokyn k jejímu proplacení. Ať už je vědom nebo ne 
stavu v jakém přejímal, nechť je natolik zodpovědný a nese důsledky jeho konkrétního 
jednání. A nepožaduje tvrdošíjně po nás občanech, abychom to řešili za něj. Do tohoto 
jednání jsme byli vtaženi nedobrovolně. Věřím, že vezmete v úvahu moji připomínku a 
podle toho budete hlasovat.

p. Zácha:
- Právě proto, po těchto jednáních a diskusích, které jsme absolvovali, předkládáme tento

návrh usnesení. Ač je mi to v určitém slova smyslu proti srsti, protože budu čelit dalším SVJ, 
a to je ten poměr 60 : 40. Vážení zastupitelé, už nikdy nedopusťme, abychom sjednali 
jakoukoli výjimku. Tak to dopadá, když prodáme 40% v domě a nezůstane nám nic jiného, 
protože ten dům je ze 60% náš. Paní si malinko rozporovala v tom, že říkala, že od 1998, 
kdy byla rekonstrukce a pak bylo předáno, tak po šesti letech, kdy bylo po záruce, všichni 
věděli, že do bytů teče. Teď se v tom nebudeme pitvat. Budeme rekonstruovat celý obytný 
dům a mě by bylo líto, abychom udělali okna, fasádu a věděli, že do domu teče. 

Ing. Machát:
- Já nepodpořím úplně slova pana Záchy. Já bych se v tomto materiálu pitvat chtěl. Mě zajímá, 

kdo provedl takto nekvalitní stavbu, abychom se vyvarovali a neuzavírali další smlouvy 
s takovou stavební firmou, která opraví střechy a ve velice krátké době ta střecha neplní svou 
základní funkci. Bylo by dobré, po té co jsem tady slyšel, podpořit názor rady, ale určitě se 
k tomuto materiálu vrátit a zajímalo by mě, proč jsme pět let nečinili a nereklamovali špatně 
provedenou práci. Konkrétní závěry a jména. Vím, že to dělal společnost, která už dneska asi 
neexistuje, ale rád bych z toho vyvodil nějaký závěr, protože se zcela jistě jedná o nekvalitní 
práci. 

p. Zácha:
- nemám problém se v materiálu pitvat. Dejte návrh na usnesení. O to vás žádám. To je takové 

obecné vystřelení. Dejte usnesení do různého, my to rozpitváme, ať je vidět, kdo stál v čele 
úřadu, kdo předkládal materiál, která firma to dělala, jestli byly reklamační závady 
uplatněny. 

Paní Sedláčková, vedoucí Odboru ekonomiky:
- Odbor ekonomiky se mnohokrát vyjadřovat k podaným žádostem, kde jsme dali zamítavé 

stanovisko. 
- Já sice nejsem občan města Přerova, ale jsem zástupce SVJ Dvořákova 57, 59. Oba vchody 

jsou plné důchodců. Teklo nám střechou, byla zařazena jako havarijní stav před rokem 1997, 



42

ale protože byly povodně, oprava se neudělala. Když jsme si byty koupili, bylo nám řečeno, 
že konkrétně odhad zohledňoval i špatnou střechu. Obraceli jsme se na město. Bylo to pět let 
v havarijním stavu, přesto oprava provedena nebyla. Mluvím za všechny důchodce, mě to 
svědomí nedá.

Mgr. Puchalský:
- Nepřesvědčujme se navzájem, komu zateklo. Já plně podporuji, co říkal pan Machát. 

Záležitost je třeba exemplárně analyzovat a personálně odpovědně definovat. Není možné, 
abychom tyto věci přecházeli, město jenom investovalo proto, že někdo dodává s vadami a 
jiný přebírá s těmito vadami. Já osobně budu samozřejmě hlasovat pro schválení záměru. To 
říkám především na adresu pana Chromce a kolegyně Dostalové, kteří, když zástupci 
jednotek obcházeli jednotlivé kluby, říkali, když do toho nebude rýpat SpP tak to projde. Já 
to považuji za nekorektní. Znovu opakuji, že my jsme tu věc skutečně projednali s veškerou 
vážností a já za sebe říkám, že budu hlasovat pro. Zároveň chci vědět, kdo za tento stav 
odpovídá. Opět nás doběhla minulost, je to jednoznačně šlendrián, který řídí vedení města, 
rada, atd. 

Při hlasování bylo pro 27, 1 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasovali.

1033/23/4/2014 Záměr úplatného převodu  - doprodej bytové jednotky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr úplatného převodu – doprodej bytové 
jednotky č. *** v objektu k bydlení č.p. *** a ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. *** a p.č. *** v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/***) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení č.p. *** a ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. ***, zast. plocha a nádvoří, o výměře 160 m2 a pozemku p.č. ***, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 172 m2 v k.ú. Přerov ve výši 575/7028 a příslušného spoluvlastnického podílu ve 
výši 575/7028 k pozemku p.č. ***, zast. plocha a nádvoří o výměře 160 m2 a příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši 575/7028 k pozemku p.č. ***, zast. plocha a nádvoří o výměře 172 
m2.

Při hlasování bylo pro 31.

Přestávka 16.34 – 16.50 hodin

Opětovné projednání předlohy označené 4.2.2

1012/23/4/2014 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  –  pozemků p.č. 4600/1, p.č. 4600/2, p.č. 4600/3, vše v k.ú. 
Přerov
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 4600/1, ost. plocha, o výměře 171 m2, p.č. 4600/2, ost. 
plocha, o výměře 95 m2, p.č. 4600/3, ost. plocha, o výměře 120 m2, vše v k.ú. Přerov, do společného 
jmění manželů H*** K***a Ing. M*** K***, *** za cenu v čase a místě obvyklou 499.660,- Kč, tj. 
1.294,45 Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a správní poplatek za vklad 
práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Převod bude uskutečněn za podmínky vybudování oplocení těchto pozemků na náklady manželů 
K.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2014

Diskuse:
Mgr. Kulíšek:
- Usnesení bude doplněno o tento text, který vidíte na plátně. Převod bude uskutečněn za 

podmínky vybudování oplocení těchto pozemků na náklady manželů K.

Hlasování o doplněném usnesení:   Při hlasování bylo pro 28, 4 nehlasovali.

5. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

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

1034/23/5/2014 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 
31. 12. 2013

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje roční účetní závěrku statutárního města Přerova 
sestavenou ke dni 31. 12. 2013 a výsledek hospodaření 75.045.644,40 Kč včetně jeho použití.

Při hlasování bylo pro 31.

6. ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA ZA ROK 2013

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

1035/23/6/2014 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2013

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje
a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2013, včetně příloh             

a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasí, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 
celoročním hospodařením roku 2013, a to bez výhrad,
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b) výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Přerov dle návrhů uvedených v tomto materiálu, a to v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí,

d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31.12.2013,

2. bere na vědomí rozpis pohledávek statutárního města Přerova k 31.12.2013 dle přílohy č. 13.

Diskuse:
Ing. Machát:
- Finanční výbor se jednohlasně usnesl a doporučuje zastupitelstvu materiál schválit.

Při hlasování bylo pro 32.

7. FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

1036/23/7/2014 Změna Vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu 
,,Útulek pro zvířata", ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. ... , kterým se mění Vnitřní 
předpis č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu ,,Útulek pro zvířata", ve znění Vnitřního předpisu        
č. 13/11.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.5.2014

Diskuse:
Ing. Machát:

- Materiál byl projednáván Finančním výborem a ten se jednohlasně usnesl pro přijetí.

Při hlasování bylo pro 31, 1 se zdržel.

1037/23/7/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smluv o zápůjčkách včetně jejich zajištění takto:
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Poř.
čis.

Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druhy zápůjček Částka Kč
Doba splácení

Zajištění

1. *** *** 7-zateplení domu
9-výměna klemp. 
prvků

100 000,00
4 roky

Ručitel:
***

2. *** *** 8-rekonstrukce 
koupelny

40 000,00
4 roky

Ručitel: 
***

3. *** *** 6-obnova fasády 50 000,00
4 roky

Ručitel: 
***

4. *** *** 1-výměna střešní 
krytiny

60 000,00
3 roky

Ručitel:
***

5. *** *** 2-výměna 
plynového
kotle 

50 000,00
6 let

Ručitel: 
***

6. *** *** 3-výměna dveří 50 000,00
3 roky

Ručitel: 
***

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.5.2014

2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1

3. vydává Vnitřní předpis č. …/2014, kterým se zrušuje Vnitřní předpis č. 23/07 Statut Fondu 
rozvoje bydlení a Fondu na opravy bytového fondu postiženého povodní dle přílohy č. 2

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.5.2014

4. vydává Vnitřní předpis č. …/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu dle 
přílohy č. 3

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.5.2014

5. bere na vědomí vzory smlouvy o zápůjčce, včetně dokumentace představující zajištění 
zápůjčky a žádosti a zápůjčku dle přílohy č. 4

Diskuse:
Ing. Machát:
- Materiál byl projednáván Finančním výborem a ten se jednohlasně usnesl pro přijetí.
- Dovoluji si dát protinávrh a včlenit do přílohy číslo 7 týkající se bezdlužnosti žadatelů, 

která je dnes šetřena pouze za město Přerov a rozšířit tuto bezdlužnost i na všechny 
společnosti, ve kterých má majetkovou účast město Přerov.

- Nerad bych dával peníze někomu, kdo dluží třeba za odpad.

Primátor Ing. Lajtoch:
- Na toto téma jsme se bavili ve vztahu k Technickým službám. Požádám paní Sedláčkovou.

Pí Sedláčková:
- Tuto záležitost jsme řešili, projednávali jsme ji s jednotlivými odbory, ale protože by to bylo 

technicky náročné, protože pohledávek je spousta, tak od toho bylo upuštěno, protože ta 
práce s tím by nepřinesla odpovídající výsledek. Původně to navrženo bylo.



46

Ing. Machát:
- Trvám určitě na té podmínce, protože si dokážu představit, že pokud máme tyto žádosti         

o půjčky, osloví se všechny společnosti s dotazem, jestli určitá osoba nedluží a řádně splácí.

Mgr. Kulíšek:
- Také si myslím, že není tak složité vyjet neplatiče.

Pí Sedláčková:
- Dotaz jsem nečekala, jinak bych si vzala podklady. Tam byla podmínka ve všech 

společnostech i tam kde máme majetkové účasti. Bylo problematické jak je vyzývat. Jaký 
seznam neplatičů? Bylo to komplikovanější.

Mgr. Kulíšek:
- Těch společností, kde máme majetkovou účast, zase tolik není a já se přimlouvám za to, aby 

podnět pana Macháta byl dán do zápisu a zabývali jsme se jím.

Primátor Ing. Lajtoch:
- Teď jsme novelizovali vnitřní předpis na základě nového občanského zákoníku. Počítáme 

s tím, že budeme novelizovat ještě jednou, co se týká úrokové míry a ta připomínka bude 
projednaná na pracovní skupině a budeme se tím zabývat. 

p. Zácha:
- Rozumím tomu, co říká pan Machát. Je to podnět z Technických služeb, upozorňoval jsem 

na vedení, že je divné, když máte firmu, která dluží za odpad a z druhé strany má realizovat 
veřejnou zakázku. To se musí jasně propojit a kdo dluží městu, tak by měl mít smůlu. 

Při hlasování bylo pro 32.

1038/23/7/2014 Rozpočtové opatření – převody finančních prostředků

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy.

Při hlasování bylo pro 26, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali.

1039/23/7/2014 Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5

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

Diskuse: 
Ing. Machát:
- Materiál byl projednáván Finančním výborem a jednohlasně jsme se usnesli pro přijetí 

tohoto materiálu. 
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Při hlasování bylo pro 31, 1 se zdržel.

1040/23/7/2014 Rozpočtové opatření č. 6

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

Diskuse:
Mgr. Grambličková:
- Mám dva dotazy a jeden návrh.
- Chtěla jsem se zeptat. Finanční rezerva 200.000 Kč na úhradu oprav nebytových prostor na 

Žerotínově náměstí č. 15. Ten se teď v podstatě schválil do prodeje. Je to jenom rezerva 
nebo se počítá s tím, že se tam ještě použije nebo bylo použito?

- Další dotaz 15.000.000 Kč pro IOP. To je zase rezerva. Ptám se, jestli je nějaká oprávněná 
obava, že by nepřišla dotace? Protože to souvisí s tím, že by byla ohrožena původní výše 
dotace.

- Částka 1.500.000 Kč na dopracování projektu na přesun radnice na Horní náměstí. Já si 
myslím, že situace se pořád mění. Svého času se mluvilo o přesunu, když jsme se domnívali, 
že tam bude více objektů, které bychom mohli použít pro radnici a očekávalo se, že přijde 
úžasný developer, který nám opraví spodní část náměstí TGM, což už asi nehrozí. Kdo ví, 
jestli se někdy bude radnice stěhovat na Horní náměstí. 

- Navrhla bych, aby toto rozpočtové opatření 1.100.000 Kč bylo vyňato a nechť si 
rozhodne nové zastupitelstvo, jestli vůbec tato myšlenka, která se nepodaří v tomto 
volebním období uskutečnit, je reálná a smysluplná. 

Primátor Ing. Lajtoch:
- Žerotínovo náměstí č. 15 – to by odpověděl pan Zácha, protože to měla být původně 

kompenzace, pak se udělal nový znalecký posudek.

p. Zácha:
- Těch 200.000 Kč to byl požadavek o rozpočtové opatření. Tím, že jsme dnes schválili 

nebytové prostory, omlouvám se předkladateli, můžeme to stáhnout. Nemá tam to co dělat. 

Pí Sedláčková:
- 15.000.000 Kč pro IOP – tam jde o časový nesoulad. My dostaneme dotaci až po době 

splatnosti úvěru, to znamená, že budeme muset poslední splátku úvěru zřejmě dofinancovat 
ze svého, protože tam je pozastávka asi dalšího půl roku a pak si ty finanční prostředky 
vrátit. Je to kvůli časové rezervě, protože máme zkušenosti, že dotace chodí se zpožděním. 

Mgr. Kulíšek:
- Pokud se jedná o radnici, existuje usnesení zastupitelstva přesunout radnici na Horní 

náměstí. My jsme zadali nějakou studii, na které se pracovalo, potom se objevila nabídka na 
možnost odkoupení budovy Pegasu pod hradbami, řekli jsme ano, budeme o tom jednat. Ty 
požadavky převyšovaly reálný odhad na odkup budovy, takže jsme od toho ustoupili a 
zdrželi se o dalšího půl roku. Nyní je to ve fázi, že projektanti se vrátili k přerušené práci na 
projektu na budovy, které dneska vlastníme. Provedly se statické zkoušky, zjistilo se, že 
budova je ve špatném statickém stavu, že budova je zralá na rekonstrukci. Je třeba k tomu 
udělat nějakou projektovou dokumentaci, a ta by se měla dělat za tuto částku. Pokud se 
změní usnesení zastupitelstva, že radnice nebude na Horním náměstí, stejně budeme muset 
s těmi budovami něco udělat. 
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Ing. Gala vedoucí Odboru koncepce a strategického plánování:
- Vyhlásili jsme výběrové řízení na rozšířenou projektovou dokumentaci a očekávali jsme, že

částka bude poloviční. Nabídky firem byly v těchto částkách. Pokud by se mělo pokračovat, 
tak potřebujeme 1.100.000 Kč, abychom mohli projekty zrealizovat.

Ing. Machát:
- Tento materiál byl projednán Finančním výborem a neusnesli jsme se.

Ing. Pospíšilová:
- Chtěla jsem se zeptat na částku 200.000 Kč, to je mi teď už jasné. 
- Zajímá mě částka 4.000.000 Kč, kdy odbor  koncepce a strategického rozvoje požádal o 

posílení rozpočtu. Je to pokuta, kterou město má zaplatit za to, že nedodrželo termín 
realizace akce regenerace panelového sídliště Předmostí, 9.etapa. Je tam napsáno, že podáme 
odvolání, my to musíme zaplatit. Zeptám se, v případě, že nebude odvolání úspěšně vyřízeno 
v náš prospěch, kdo za to nese odpovědnost, kdo se bude finančně podílet na úhradě této 
pokuty?

Ing. Bakalík:
- Odpovědnost je jednoznačně daná, zůstane na zaměstnancích magistrátu příslušného odboru. 

Nebudu predikovat, samozřejmě uděláme všechny kroky, abychom byli úspěšní. V tomto 
případě vůči rozhodnutí Krajského finančního ředitelství v Olomouci a samozřejmě následné 
kroky budou v režimu škodní komise. Tak jak to má být.

Ing. Gala vedoucí Odboru koncepce a strategického plánování:
- V podstatě jde o to, že se stala taková nepříjemná věc., Regenerace panelového sídliště 

9.etapa měla končit 31.11.2012. Tam se staly bohužel nějaké vícepráce. Uzavřená smlouva 
byla 29.11.2012. Takže v podstatě byl jako den na žádost o prodloužení nebo o změnu 
parametrů projektu. Komunikovalo se to s poskytovatelem dotace Ministerstvem pro místní 
rozvoj. Oficiálně se žádost poslala 5 dní po termínu. Oni v podstatě, kdyby měli námitky pro 
zvýšení těch finančních prostředků z městských zdrojů a ten termín nám v podstatě 
nepodpořili, tím, že se jedná o méně závažné porušení. Nicméně ministerstvo nemůže tu 
záležitost řešit samo a musí se obrátit na finanční úřad. Ten to řeší v podstatě tak, že ho 
nezajímají podmínky Ministerstva pro místní rozvoj, ale tvrdí, že na to Ministerstvo pro 
místní rozvoj nemá nárok nebo nemá právo a chce vrátit celou tu dotaci. Ve spolupráci 
s právním oddělením města se podalo odvolání. Tím pádem došlo k tomu, že Finanční úřad 
by veškeré smluvní vztahy mohl de facto rušit a byl by to samozřejmě problém. My v dobré 
víře uzavíráme smlouvy s poskytovatelem dotace a nejsme oprávněni vůbec nějak 
zhodnocovat, jestli na to poskytovatel dotace má právo nebo ne. Zatím se nám tento případ 
nestal. Doufám, že budeme úspěšní a ty 4.000.000 Kč platit nebudeme.

Mgr. Puchalský:
- Vrátím se k problému projektové dokumentace na rekonstrukci objektů na Horním náměstí 

9, 10., kde je výslovně uvedeno, pro potřeby umístění radnice. Nikoliv to, co říkal pan Gala. 
Protože já, takovéto prostředky na takovýto účel, vycházeje z toho, že město se potýká se 
zadlužením a s jinými objekty, které musí rekonstruovat, navrhuji, aby tato věc byla vyňata 
ze zájmu rozpočtových opatření. Protože to přemístění radnice je naprosto iluzorní a téměř 
v dané situaci absurdní a dokonce myslím, že by bylo moudré, na červnovém zasedání 
zastupitelstva předložit materiál, který jasně zruší usnesení o přemístění radnice na Horní 
náměstí a tím jednou pro vždy přestaneme mít touhu tam ty peníze vkládat. A to ještě do 
projektových dokumentací, studií atd. Není pravdou, že jste dodatečně zjistili. Tady je jasně 
napsáno, pro potřeby přemístění radnice. 

Mgr. Kulíšek:
- Ano, dodatečně jsme zjistili, že je stavba ve špatném technickém stavu.



49

Ing. Gala:
- Původní projekční práce byly přerušeny, možná na dobu až jednoho roku, kdy se čekalo, jak 

to dopadne s objektem Pegas. Mezitím se v objektu objevily trhliny, bylo nutné znovu tyto 
záležitosti řešit. Objednali jsme statický posudek. O záměru se hovoří už nějakou dobu, tak i 
sítě, které v objektu jsou tak se dostávají na hranici životnosti. Pokud bychom toto všechno 
měli vyměnit, tak bychom potřebovali tu částku, kterou jsme uvedli. 

p. Passinger:
- Musím odporovat panu Puchalskému, protože na otázku proč, se dá odpovědět jednoduše. 

Na Horní náměstí byl schválený záměr přesunutí radnice a já si myslím, že snad lepší 
reprezentativní sídlo pro reprezentaci města Přerova nemáme ve městě. Stačí se podívat do 
okolních měst, která pokud takové objekty mají, tak je využívají. Není na tom nic špatného a 
občané Přerova mohou být hrdí, pokud budou mít radnici. Já osobně jsem byl, a nezapomenu 
na to, kdy mi smrděli za zády psi a byl tady prezident republiky a stáli jsme na naší tzv. 
radnici na Dolním náměstí. Jsem pro to, aby se tady ta radnice dobudovala a vybudovala pro 
reprezentaci města. Nemáme se za co stydět.

Mgr. Puchalský:
- Já s panem Passingerem nechci diskutovat, protože já o voze, on o koze. Já pochopitelně 

z hlediska historického nemám nic proti tomu, aby byla radnice třeba na zámku v Přerově. O 
co mi jde především, to je využití rozpočtových peněz na základě rozpočtového opatření pro 
letošní rok. Takových objektů, kde jsou sítě na hranici únosnosti, máme mnoho. Těch 
1.100.000 Kč jistě bude použito tím směrem, aby se tzv. připravila projekčně radnice na 
přemístění. Já se osobně domnívám, že v současné době a výhledově dalších až třicet let na 
novou radnici nebo rekonstruovanou radnici na Horním náměstí nebudeme mít a Přerov, 
bohužel, historickou radnici nemá. Musíme se s tím srovnat. Je to otázka, jestli na to máme. 

Mgr. Kulíšek:
- Jestli tomu rozumím, Mgr. Puchalský dává protinávrh, vyjmout tuto částku z rozpočtového 

opatření. Tím pádem by se projektové práce zastavily, budeme mít usnesení o přemístění 
radnice a budeme čekat, až projektové práce někdy začneme. Možná mezi tím promeškáme 
nějaké dotace.

Ing. Dostal:
- Dávám protinávrh: hlasovat samostatně o tomto bodě. To znamená všechny body 

kromě radnice a radnici zvlášť. 

Mgr. Grambličková:
- Já to doplním, z čeho ten můj návrh vychází. Já jsem kdysi také hlasovala pro to, ať je 

radnice na Horním náměstí. Myšlenka pana Passingera se mi rovněž líbí. Vycházelo se 
z toho, že přijde do města bohatý mecenáš, který si odkoupí od města tu spodní část náměstí 
TGM, kde vybuduje nějaké krásné prostory. Myslím, že tato myšlenka už nehrozí. Obávám 
se toho, co bude dál. Když přesuneme radnice na Horní náměstí, co bude s náměstím na 
TGM? Z toho důvodu já říkám počkejme na nové zastupitelstvo, ať se rozhodne. 

Mgr. Kulíšek:
- Nemůžeme hledat někoho, kdo zrevitalizuje spodní část náměstí, když radnici nemáme ještě 

přemístěnou. Jde o to, jestli to chceme prodat, pronajmout. 
Pí Sedláčková:
- Když se bude vyjímat částka 1.100.000 Kč tak v příjmové části rozpočtu by se snížila 

položka 8115 o stejnou částku. 
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Hlasování o vyjmutí částky 1.100.000 Kč z rozpočtového opatření na projektovou dokumentaci 
k rekonstrukci budov 9,10 na Horním náměstí pro potřeby radnice:  Při hlasování bylo pro 12, 4 
proti, 9 se zdrželo, 7 nehlasovalo.

Hlasování o doplňujícím návrhu pana Záchy stáhnout částku 200.000 Kč na opravu nebytových 
prostor na Žerotínově náměstí:  Při hlasování bylo pro 28, 4 nehlasovali.

Hlasování o předloženém usnesení s vyjmutím částky 200.000 Kč na Žerotínovo náměstí:  Při 
hlasování bylo pro 23, 5 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval.

1041/23/7/2014 Rozpočtové opatření č. 6 – dodatek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. 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

1 255,9 * + 348,9 1 604,8

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3113 610 Základní školy 24 044,4 * + 348,9 24 393,3

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

61X Školská zařízení 41 572,0 * + 348,9 41 920,9
* počáteční stavy navazují na jiný materiál

2. mění usnesení č. 30/2/5/2010 bod 2. písm. a) z 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
konaného dne 13. 12. 2010 tak, že text:
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„a) navýšení (snížení) účelových dotací na příjmovou stranu rozpočtu a současně v souladu s 
účelovým určením na výdajovou stranu rozpočtu bez omezení, včetně přesunů těchto účelových 
prostředků ve výdajové části rozpočtu,“

se nahrazuje textem:

„a) navýšení (snížení) účelových transferů na příjmovou stranu rozpočtu a současně v souladu s 
účelovým určením na výdajovou stranu rozpočtu bez omezení, a to včetně úpravy závazného 
ukazatele,“

Při hlasování bylo pro 29, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval.

1042/23/7/2014 Záměr na poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje na pořízení stabilizačního systému

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 120.000,-
Kč subjektu Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 
91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení univerzálního stabilizačního systému.

Při hlasování bylo pro 30, 2 nehlasovali.

1043/23/7/2014 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení 
osvětlovací soupravy

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000,- 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 
osvětlovací soupravy, která je nezbytně nutná při zákroku u všech mimořádných situací,

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 osvětlovací soupravy, na jejíž 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:
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Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátk. prostředků 
na bank. účtech

205 301,8 * + 80,0 205 381,8

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

5279 110 Záležitosti krizového řízení j. n. 110,0 * + 80,0 190,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

24 681,1 * + 80,0 24 761,1

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Diskuse:
Mgr. Puchalský:
- Ke všem těm poskytovaným dotacím Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. 

Záchranný sbor nemá peníze, když s ním jednáte? V čem je problém? To jsou elementární 
výbavové věci, kterými by měl disponovat. To má platit město, nikoliv stát? Můžete mi to 
vysvětlit.

Primátor Ing. Lajtoch:
- Hasičský záchranný sbor každoročně žádá o poskytnutí finančních prostředků na účelové 

zařízení. Zdůvodňuje to tím, že technika, která bude pořízena, bude sloužit našim občanům. 
Olomoucký kraj poskytuje také finance, a to v objemu pět až deset milionů korun. Takto se 
Hasičský záchranný sbor podporuje v rámci regionu a kraje. Je platný zákon v letošním roce, 
to znamená, že se budou platit 3% z pojištění, které by měly přejít automaticky na Hasičský 
záchranný sbor. Byl jsem u jednání, kdy Ministerstvo financí chtělo, aby prostředky šly přes 
ně, ale peníze budou přerozdělovány v rámci okresu. Věřím, že situace se výrazně změní a 
v příštím roce by už neměli žádat o finanční prostředky, protože ty 3% z pojištění, by měly 
řešit vybavenost a techniku Hasičského záchranného sboru.

- Tato částka 80.000 Kč byla schválena v minulém roce. Protože se jim nepodařilo 
zorganizovat výběrové řízení, tak jsme zdroje deponovali a materiál teď předkládáme do 
zastupitelstva. 

Procedurální hlasování o možnosti plk. Čočka vystoupit: Při hlasování bylo pro 29, 3 
nehlasovali.

plk. Ing. Miroslav Čoček, ředitel územního odboru v Přerově:
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje postupuje jednoznačně v souladu s platnou 

legislativou. Takové žádosti o poskytnutí finančních prostředků předkládá na města, ve 
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kterých má dislokovány své stanice. Jedná se o všech třináct měst v rámci Olomouckého 
kraje. Oporu to má v zákoně č. 133/1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. V 
§ 29 se uvádí, že obec přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek. Na základě tohoto 
dovětku v zákonu žádáme města o spolupráci. V žádném případě nežádáme na provoz, 
přesto, že to zákon umožňuje, ale žádáme pouze na vybavení, a to na nadstandardní 
vybavení, které není standardem vybavenosti jednotek, které samozřejmě hradí stát. Snažíme 
se reagovat na zásahy, které nás denně potkávají a naše vybavení tomu přizpůsobovat. 
Centrální stanice je jedna z významných tzv. okresních požárních stanic na území 
Olomouckého kraje. Dlouhodobě spolupracujeme na vysoké úrovni se statutárním městem 
Přerov a jsme přesvědčeni, že všechno to, co pořídíme z těchto prostředků je zvýšením 
standardu bezpečnostního pro občany tohoto regionu. 

p. Zácha:
- Zkusme pomoct v maximální možné míře. Děkuji panu plukovníkovi za spolupráci a doufám, 

že v ní budeme pokračovat dále.

Při hlasování bylo pro 32.

1044/23/7/2014 Záměr na poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje na pořízení pulzních oxymetrů

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč 
subjektu Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 
779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení pulzních oxymetrů.

Při hlasování bylo pro 32.

1045/23/7/2014 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení 
přívěsu pro záchranné práce při mimořádných událostech s velkým 
počtem zraněných

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 110.000,- 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 
přívěsu pro záchranné práce při mimořádných událostech s velkým počtem zraněných,

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 přívěsu pro záchranné práce při mimořádných událostech s 



54

velkým počtem zraněných, na jehož 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

8115 210 Změna stavu krátk. prostředků na 
bank. účtech

205 191,8 * + 110,0 205 301,8

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

5279 110 Záležitosti krizového řízení j. n. 0,0 + 110,0 110,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 24 571,1 + 110,0 24 681,1

Při hlasování bylo pro 32.

1046/23/7/2014 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. 
Jiří v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí  dotace na I. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově s 
Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6,  IČ 451 80 199, ve výši 
50.000,- Kč. Smlouva bude uzavřena pouze v případě, že na obnovu kaple sv. Jiří bude 
poskytnut finanční příspěvek z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR – Program regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele, a to za podmínky poskytnutí 
finančního příspěvku z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR na I. etapu obnovy kaple sv. 
Jiří v Přerově,
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Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3741 830 Ochrana druhů a stanovišť 145,0 - 50,0 95,0

3322 830 Zachování a obnova kulturních 
památek

150,0 + 50,0 200,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 24 761,1 + 50,0 24 811,1

3. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 135.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí  této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, 
Kratochvílova 6,  IČ 451 80 199, na úhradu nákladů spojených s realizací omítek, nátěrů a 
vstupních dveří kaple sv. Jiří na Horním náměstí,

4. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bank. účtech

205 381,8 * + 135,0 205 516,8

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3322 110 Zachování a obnova kulturních 
památek

0,0 + 135,0 135,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

24 811,1 * + 135,0 24 946,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
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Diskuse:
p. Passinger:
- Tento materiál bychom měli podpořit. Mě vrtá v hlavě, že když už církev dostala první 

miliardu, určitě nám potom poskytne část peněz na opravu našich památek. Podpořme 
materiál, protože to není památka církve, ale města a významná památka. Čekám, že církev, 
když teď bude mít tolik peněz, také nám něco poskytne.

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

1047/23/7/2014 Prominutí poplatku z prodlení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1.   schvaluje prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 7 334,00 Kč za paní Ž*** 
H***, bytem Přerov, ***, bývalou nájemkyni bytu č.*** v objektu k bydlení č.p.***, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p. č. *** v k.ú. Přerov (***) vzniklého 
z důvodu prodlení s úhradou vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. ***.

2.    schvaluje prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 31 804,00 Kč za paní Ž*** 
H***, bytem Přerov, ***, vzniklého z důvodu prodlení s úhradou vyúčtováním záloh na 
plnění spojená s užíváním bytu č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***).

Při hlasování bylo pro 20, 2 proti, 2 se zdrželi, 7 nehlasovalo.

1048/23/7/2014 Prominutí poplatku z prodlení

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí dluhu na poplatku z prodlení v 
celkové výši 671 852,00 Kč za paní E*** T***, nyní bytem ***,***, bývalou nájemkyní bytové 
jednotky č. *** v objektu k bydlení č. p. ***, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p. 
č. *** v k.ú. Přerov (***) vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění spojená 
s užíváním bytu č. ***, v domě č. p. ***, (***).

Při hlasování bylo pro 25, 1 proti, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali.
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1049/23/7/2014 Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení 
v celkové výši 36 815,00 Kč za paní O*** G***, bytem Přerov, č. bytu *** v objektu k bydlení č.p. 
***, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. a obci Přerov (***) 
vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a 
vyúčtováním těchto záloh z bytu č.***, v domě č. ***, na ulici ***.

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

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

1050/23/7/2014 Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje prominutí dluhu na poplatku z prodlení v 
celkové výši 10 618,00 Kč za panem M***Z***, bytem *** bývalým nájemcem bytu č. *** v objektu 
k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. a obci 
Přerov*** vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním 
bytu a vyúčtováním těchto záloh z bytu č. ***, v domě č.***, na ulici ***.

Diskuse:
p. Zácha:
- Bohužel to není shoda jmen. Já k tomuto materiálu nebudu hlasovat, zdržím se hlasování, 

protože je tam střet zájmu.

p. Passinger:
- Ke všem těmto materiálům, se kterými nemůžu souhlasit, protože pořád všem odpouštíme a 

oni neplatí. Když někomu pronajímáme byt, vezměte od něho kauci, a když nezaplatí, tak 
okamžitě výpověď, vystěhování z bytu a tato kauce vám zůstane na zaplacení. 

Mgr. Vojtášek, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb:
- My jsme samozřejmě už nějaká opatření udělali. Toto jsou staré dluhy. Je to asi rok, co jsme 

zrušili přidělování bytů na dobu neurčitou. Zavedli jsme, že pro všechny nové nájemní 
smlouvy, se dává smlouva maximálně na jeden rok, abychom tyto dluhy minimalizovali. 
Pokud přijde nějaký dlužník, uzavře splátkový kalendář, dostane novou smlouvu třeba jen na 
dva až tři měsíce. Vypovědět nájemní smlouvu po měsíci nelze. Musí být dluh, který 
odpovídá třem nájmům a zálohám na energiích, aby mohla být podána výpověď z tohoto 
důvodu. Odbor majetku je oprávněn dluhy promíjet, ale odmítáme to, pokud je dluh 
opakovaný. Rozneslo se to mezi dlužníky, a těch dluhů je méně. Pracujeme na tom.

Ing. Machát:
- Nad tímto materiálem se Finanční výbor neusnesl. 
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p. Zácha:
- Nastavili jsme ty smlouvy. Čelíme odporu ze strany některých nájemníků. Máme tam dokonce 

odstavec, že drobné opravy si bude nájemník v bytě opravovat sám. To je u některých našich 
nájemníků problém. 

Při hlasování bylo pro 31, 1 se zdržel.

1051/23/7/2014 Upuštění od vymáhání dluhu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání dluhu z důvodu 
nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a 
zaplacených soudních nákladů v celkové výši 70 495,00 Kč za panem P*** P***(dříve P***) a paní 
R*** P*** bývalými nájemci bytové jednotky č. 4 v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***), posledně nám známým bytem Přerov, 
***. Z dlužné částky 70 495,00 Kč činí 5 283,00 Kč dluh na nájemném a zálohách na služby, 64 
612,00 Kč dluh na poplatku z prodlení k datu 28.04.2014 a 600,00 Kč na zaplacených soudních 
poplatcích.

Diskuse:
Mgr. Grambličková:
- Chci se zeptat. V tomto materiálu máme nedobytnost, v jiných materiálech máme, že 

proběhla exekuce.

Mgr. Vojtášek, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb:
- Rozdíl je ten, že tady se pohledávka neodepisuje. Ona se převádí na podrozvahový účet, kde

je nadále sledována. Před jejím promlčením bude ověřeno, jestli ji není z čeho umořit a 
teprve potom možná dojde k podpisu. My se jen zbavujeme toho, aby nám zatěžovala 
účetnictví, aby se dál nemuseli u ní počítat poplatky z prodlení. Exekutor prohlásil, že 
v současné době nelze uspokojit z majetku dlužníka.

Při hlasování bylo pro 22, 1 proti, 4 se zdrželi, 5 nehlasovalo.

1052/23/7/2014 Upuštění od vymáhání dluhu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání dluhu z důvodu 
nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytů, poplatku z prodlení, 
zaplacených soudních nákladů a nákladů provedení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu v celkové výši 
370 436,50 Kč za panem J***D***, který se váže k bytové jednotce č. ***v objektu k bydlení č.p. 
***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č.*** v k.ú. Přerov ***, dále k bytové 
jednotce č. ***v objektu k bydlení č.p. ***, , příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č.*** v k.ú. Přerov ***a k bytové jednotce č. ***v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č.*** v k.ú. Přerov ***, kterou bez právního důvodu užíval. Z 
dlužné částky 370 436,50 Kč činí 68 882,00 Kč dluh na nájemném a zálohách na služby, 291 978,00 
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Kč dluh na poplatku z prodlení k datu 28.04.2014, 4 960,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích a 
4 616,50 Kč na nákladech provedeného výkonu rozhodnutí vyklizením bytu.

Při hlasování bylo pro 24, 1 proti, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali.

1053/23/7/2014 Upuštění od vymáhání dluhu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání dluhu z důvodu 
nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a 
zaplacených soudních nákladů v celkové výši 277 645,00 Kč za panem I***O***, bývalým nájemcem 
bytové jednotky č.*** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č.*** v k.ú. Přerov*** posledně nám známým pobytem ***. Z dlužné částky činí             
40 048,00 Kč dluh na nájemném a zálohách na služby, 235 987,00 Kč dluh na poplatku z prodlení k 
datu 28.04.2014 a 1 610,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích.

Při hlasování bylo pro 26, 1 proti, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali.

1054/23/7/2014 Upuštění od vymáhání dluhu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání dluhu z důvodu 
nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a 
zaplacených soudních nákladů v celkové výši 39 073,00 Kč za panem O***V***, bývalým nájemcem 
bytové jednotky č.*** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov ***, posledně nám známým bytem tamtéž. Z dlužné částky činí 6 
314,00 Kč dluh na nájemném a zálohách na služby, 25 572,00 Kč dluh na poplatku z prodlení k datu 
28.04.2014, dluh 1 800,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích a 5 387,00 Kč jsou náklady 
provedení výkonu rozhodnutí.

Při hlasování bylo pro 24, 1 proti, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali.

1055/23/7/2014 Upuštění od vymáhání dluhu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání dluhu z důvodu 
nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a 
zaplacených soudních nákladů v celkové výši 104 558,00 Kč za panem L*** H***, bývalým 
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nájemcem bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov ***, posledně nám známým bytem tamtéž. Z dlužné částky 
101 138,00 Kč činí 17 843,00 Kč dluh na nájemném a zálohách na služby, 85 755,00 Kč dluh na 
poplatku z prodlení k datu 28.04.2014 a 960,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích.

Při hlasování bylo pro 25, 5 se zdrželo, 2 nehlasovali.

1056/23/7/2014 Upuštění od vymáhání dluhu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání dluhu z důvodu 
nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a 
zaplacených soudních nákladů v celkové výši 1 476 874,00 Kč za panem J***Š***, bývalým 
nájemcem bytové jednotky č.*** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov ***, posledně nám známým pobytem ve Věznici Olomouc. 
Z dlužné částky činí 153 995,00 Kč dluh na nájemném a zálohách na služby, 
1 316 601,00 Kč dluh na poplatku z prodlení k datu 28.4.2014 a 6 278,00 Kč dluh na zaplacených 
soudních poplatcích.

Při hlasování bylo pro 24, 2 proti, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali.

1057/23/7/2014 Upuštění od vymáhání dluhu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání dluhu z důvodu 
nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a 
zaplacených soudních nákladů v celkové výši 413 253,00 Kč za paní J***P***bývalou nájemkyní 
bytové jednotky č.***v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov ***, posledně nám známým pobytem ***, Přerov. Z dlužné částky 
činí 32 784,00 Kč dluh na nájemném a zálohách na služby, 378 649,00 Kč dluh na poplatku z prodlení 
k datu 28.4.2014 a 1 820,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích.

Při hlasování bylo pro 22, 1 proti, 6 se zdrželo, 3 nehlasovali.

1058/23/7/2014 Upuštění od vymáhání dluhu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání dluhu z důvodu 
nedobytnosti na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a 
zaplacených soudních nákladů v celkové výši 484 899,00 Kč za manžely A***M*** a E***M***, 
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bývalými nájemci bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov 
I – Město, na pozemku p.č.*** v k.ú. Přerov***, posledně nám známým bytem Přerov, Komenského 
1477/54. Z dlužné částky 484 899,00 Kč činí 37 551,00 Kč dluh na nájemném a zálohách na služby, 
445 468,00 Kč dluh na poplatku z prodlení k datu 28.04.2014 
a 1 880,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích.

Diskuse:
p. Passinger:
- Já jsem to nesečítal, ale budeme lítat řádově mezi třemi až čtyřmi milióny co jsme odepsali a 

mě pořád vrtá v hlavě, jak je možné, že tak vysoké částky si nikdo nevšiml, že nám někdo 
dluží a že jsme to nechali. Kdo za to může?

Pí Sedláčková:
- Jsou to pohledávky bývalé Domovní správy. Ty už dávno měly být na podrozvahových 

účtech. Bohužel teď se přišlo na to, že tímto způsobem se nepracovalo, tak to děláme 
dodatečně. Postupně se v tom dělá pořádek.

Mgr. Vojtášek, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb:
- Já doplním, může za to také stát. Když se podíváte do usnesení, jaká je výše jistiny a jaké 

jsou poplatky z prodlení, tak namátkou je 37.000 Kč ke 400.000 Kč. Došlo k tomu, že 
poplatky z prodlení u bytů jsou nemravné a sám stát je zrušil novým občanským zákoníkem. 
Sám je snížil na čtvrtinovou úroveň.

p. Zácha:
- Vypadá to strašidelně, ale prosím o jistou míru tolerance. Snažíme se to dát do pořádku a 

zpětně se bude prověřovat, jestli na některém z dlužníků jsme schopni alespoň něco vymoci.

Při hlasování bylo pro 23, 2 proti, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali.

8. GRANTOVÝ PROGRAM

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

1059/23/8/2014 Grantový program pro rok 2014 v oblasti sportu, volného času, 
kultury, sociální a zdravotnictví

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací v oblasti: 
a) sport - viz tabulky č. 1-15 této důvodové zprávy v celkové výši 1.700.000 Kč,
b) volný čas - viz tabulky č. 16-22 této důvodové zprávy v celkové výši 250.000 Kč,
c) kultura - viz tabulky č. 23-32 této důvodové zprávy v celkové výši 755.000 Kč,
d) sociální - viz tabulky č. 33-39 této důvodové zprávy v celkové výši 658.000 Kč,
e) zdravotnictví - viz tabulky č. 40-41 této důvodové zprávy v celkové výši 42.000 Kč,

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ, Ing. D. NOVOTNÁ

Termín: 30.9.2014



62

2. neschvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti sportu, volného 
času, kultury, sociální a zdravotnictví, viz tabulky č. 1-41 této důvodové zprávy, kde je u 
žadatelů pod sloupcem "navrženo v roce 2014" uvedena nulová výše dotace,

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

314,0 * - 5,0 309,0

110 Grantový program v oblasti kultury 750,0 + 5,0 755,0
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Diskuse:
Primátor Ing. Lajtoch:
- Přišla žádost pana Urbance, kterému byla schválena dotace ve výši 25.000 Kč na grant 31, 

GKU-065/14 (Dožínky) v tabulce 31. Rovněž grant GKU-066/14 (Pivní slavnosti) ve výši 
10.000,-Kč. U těchto dvou grantů žádá snížení na nulu. Pokud bude vůle v zastupitelstvu 
tak navrhnu v tabulce číslo 30, pod evidenčním číslem GKU-064/14 (Cesty přes 
bariéru) navýšení o tuto částku, tedy o 35.000 Kč. Žádost přišla dnes ráno. Protože se 
koná zastupitelstvo, řekl jsem, že žádost předložím, i když je to na poslední chvíli. 

Ing. Novotná vedoucí Kanceláře primátora:
- Dnes přišla žádost od pana Urbance, který požádal z důvodu nedostatečného finančního 

zaštítění akce Cesty přes bariéry, aby byl proveden přesun těchto financí z Pivních slavností 
a Dožínek na tento projekt.

Mgr. Grambličková:
- To snížení, to mi samozřejmě nevadí. Ale převody z ničeho nic na jiný projekt, to je zvláštní, 

až zavádějící. Co je za akci Cesty přes bariéry?

Ing. Novotná vedoucí Kanceláře primátora:
- Žádost přišla až dnes. Je to projekt, který má celkový rozpočet 1.500.000 Kč a žádal o 

poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč. Měla by to být aktivita zaměřená na charitu pro 
postižené děti a podobně. S doprovodným programem.

p. Mlčák:
- Jsem rád, že pana Urbance to ťuklo. Podporovat komerční záležitosti z grantů, ať jsou to 

dožínky nebo pivní slavnosti je nad rámec. Podotýkám, že v letošním roce komise pro granty 
proběhla rychle, rychle. Obraceli jsme stránky, nešlo nic měnit. Taky je to asi záležitost 
trošku jiná. Někde dáváme dost, někde ne. Jsou tu akce, které nevím ani co přináší, nejsou 
ani v našem městě. Dává se na Rockové Helfštýny a podobně. Můžu jmenovat další akce, ať 
je to pořádání divadel a další a další. Směřuji k tomu, že v sobotu tady probíhá Mistrovství 
světa v kulturistice a opět výsledek nula, nula. Koná se to v našem městě, v Městském domě. 
Město se k této akci nepřidává, spíše je to ostuda bez našeho znaku, našeho příspěvku a 
zapojení. Jak jsem se v pátek u dotyčného informoval, má tady být až 80 závodníků 
v různých kategoriích, plus trenéři a sportovní příznivci. Městský dům bude asi plný, 
bohužel požadavek, který jsem přednášel na skupince při rozdělování a schvalování grantů i 
10.000 Kč nebylo bráno v potaz. Možná je to tím, že pan Vrábel není registrován v Přerově, 
ale v Opavě, i když tady bydlí. Zajímám se dlouhodobě o všechny sporty, chodil jsem na 
kulturisty v osmdesátých letech. Možná pan Urbanec usoudil, že není občan Přerova, koná 
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tyto akce v našem městě, že si to začíná přesouvat z komerčních záležitostí někam jinam. 
Mohl bych pokračovat dále.

Ing. Symerský:
- Chci se vyjádřit k žádostem pana Urbance. Jsem rád, že město nebude ze svého rozpočtu 

podporovat akci Pivní slavnosti. Kvituji, že částka bude přesunuta na akci Cesty přes bariéry. 
Akce by měla navazovat na Mosty, které tady dříve probíhaly. Akce má spojovat zdravé děti 
s postiženými. Olomoucký kraj v tomto roce akci podpořil v rámci významných projektů. 

Mgr. Netopilová:
- Já jen upřesním k panu Urbancovi, projektu Cesty přes bariéry. Četla jsem na internetu, že 

tento projekt by měl nahradit projekt Mosty. Chci se zeptat na organizaci Rozvojka, o.s. Oni 
teda nic nedostali. Žádali v oblasti sociální, ve čtyřech projektech. Já jsem je nenašla 
v rejstříku.

Bc. Ulehlová, oddělení sociálních věcí a zdravotnictví:
- Nebyli podpořeni, protože jsme to neviděli jako sociální projekty. Žadatelkou je paní Bc. 

Odložilová, předsedkyně občanského sdružení. Žádali poprvé. Sociální komise se rozhodla, 
že nepodpoří. 

p. Laga:
- Chci navázat na to, co tu padlo. Je to velice dobrá ukázka toho, že komise grantová je na dvě 

věci. Protože, pokud si někdo požádá o tři granty a pak to stáhne do jednoho, je to velice 
taktické a pro příští rok máme šanci, jak si pomoci s těmi granty. 

p. Hlavinka:
- V podstatě souhlasím s panem Lagou. Takto se nedají přesunovat peníze v rámci grantového 

programu při zasedání zastupitelstva. 

p. Passinger:
- Navrhuji úpravu v oblasti kultury. Ta kultura se mi zdá trošičku nadsazená. Z položky 

GKU-004/14 Činnost Okresní pobočky č. 51 KPV ČR v Přerově  – ti dva lidé co tam 
jsou bez těch 3.000 Kč klidně mohou být a přesunout tyto 3.000 Kč na položku GKU-
010/14 Činnost folklorního souboru Trávníček při ZŠ Trávník. Bylo by to daleko 
užitečnější. 

Ing. Pospíšilová:
- Já jsem myslela, že budeme respektovat rozhodnutí komise. Já si myslím, že na té komisi, 

která grant rozdělovala, se podílelo tolik lidí a je to jejich rozhodnutí. To, že přišel pan 
Urbanec s tím, aby se přesunuly finance, ano, není to standardní. Ale ta komise mu ty peníze 
schválila. To, že si akorát přesunul ze dvou položek na jednu, vždyť přece to rozhodnutí 
nezmění vůbec náš rozpočet. Já tomu nerozumím, proč mu dělat překážky.

p. Zácha:
- Ohradím se v jedné věci, že komise je naprosto zbytečná. Potom zrušme všechny komise. 

Komise jsou obsazeny napříč politickým spektrem a vaši kolegové, kteří tam sedí, potvrdí, 
že padaly různé návrhy. 

Mgr. Grambličková:
- Já na rozdíl od paní Pospíšilové se domnívám, že peníze se dávají na projekty a nikoliv na 

jméno. S tím bych absolutně nesouhlasila. 
- Dávám návrh uzavřít diskusi. Nemá cenu kolem toho dělat tanečky.

Hlasování o návrhu p. Passingera (3.000 Kč z položky GKU-004/14 na položku GKU-010-14): 
Při hlasování bylo pro 8, 5 proti, 5 se zdrželo, 14 nehlasovalo.
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Hlasování o návrhu Ing. Lajtocha (přesun 35.000 Kč z Dožínek a Pivních slavností na projekt 
Cesty přes bariéru):  Při hlasování bylo pro 26, 2 proti, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali.

Hlasování o celém materiálu včetně schváleného pozměňujícího návrhu:  Při hlasování bylo pro 
31, 1 nehlasoval.

Přestávka 18.21 – 18.40 hodin.

Zasedání zastupitelstva řídí primátor Ing. Jiří Lajtoch.

9. VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY

K tomuto bodu není žádná předloha.

10. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

1060/23/10/2014 Záměr na zavedení Systému finanční motivace ke třídění komunálního 
odpadu pro občany města

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Marta Jandová, Helena Netopilová, Anna Pospíšilová, 
Vladimír Puchalský, Zdeněk Schenk, Richard Šlechta.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr zavedení systému finanční motivace ke třídění komunálního odpadu v Přerově 
, tzv. Inteligentní systém nakládání s odpady – ISNO, a to od 1.1. 2015

2. ukládá Radě města předložit na zastupitelstvu konaném dne 9. 9. 2014 k projednání návrh 
systému  finanční motivace pro občany tak, aby jim byla poskytnuta možnost slevy na 
poplatku za odpad v závislosti na:

- množství vytříděného odpadu
      - za snižování celkového množství produkovaného odpadu.

3. doporučuje primátorovi města Přerova, aby navázal kontakt s obcí /obcemi/ , která
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/ které/ již provozují motivační systém pro občany třídící odpad a získané poznatky navrhl 
zapracovat do systému motivací pro občany Přerova a na nejbližším zastupitelstvu tj. dne 17. 
6. 2014, zastupitele informoval o získaných zkušenostech.

Nové usnesení (protinávrh Bc. Zatloukala):
1060/23/10/2014
Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova předložit ve spolupráci            
s TSMPr na Zastupitelstvu města Přerova konaném dne 8.9.2014 k projednání záměr návrhu systému 
finanční motivace ke třídění komunálního odpadu.

Diskuse:
Mgr. Dvorský Ph.D.:
- Mám technickou připomínku, vy máte posun v datech. Termíny zasedání zastupitelstva jsou 

8.9.2014 a 16.6.2014. Máte oboje posunuté o jeden den. 

p. Passinger:
- Materiál je zajímavý, krásný, pěkný. Četl jsem už spoustu zajímavých knížek. Pěkně se to 

poslouchá. Náš stát čeká na schválení velkého zákona, zákona o odpadech. Protože ten 
problém je především v systému. Systému s odpadem. Na prvním místě je třídit odpad. O 
tom nikdo nepochybuje. Je třeba zaměnit zisky marketů, které nám dávají kvanta odpadů, 
který nás v zemi, kam se to ukládá, bude pronásledovat stovky let. Jen pár věcí z toho 
materiálu – v našem domě žije zhruba 90 bytových jednotek. Před naším domem jsou dva 
kontejnery na plasty, jeden kontejner na sklenice, jeden na papír a šest na směsný odpad. 
Vím co se tam děje. Je nemyslitelné a nemožné u takovýchto domů, a těch je šest, abychom 
si platili svého přebírače odpadu. Abychom to zamykali, hlídali. Možná by to šlo v malých 
městech. Já bych tento materiál vzal jako informativní, a doporučil bych, ať se ten materiál 
pořádně zpracuje a dopracuje a potom předloží. Na prvním místě je třídit. Kdo netřídí, 
poškozuje životní prostředí. Jsem pro.

Bc. Zatloukal:
- Připravil jsem si krátkou prezentaci. Postavili jsme novou halu na separovaný odpad, 

rekonstruovali jsme dotřiďovací linku, letos vybudujeme kompostárnu. Dnes jsme schválili 
nákup na biologicky rozložitelný komunální odpad, nákup kompostérů a připravujeme nový 
sběrný dvůr v areálu kasáren na ulici Želatovská. Technické služby rozšíří skládku, životnost 
rozšíření skládky bude zhruba 10 let. Investice je to zhruba za 17 milionů korun. Počítáme, 
že přibližně v roce 2025 bude zákaz skládkování. Pomocí dotace kupujeme svozovou 
techniku. Rekonstruovali jsme v roce 2013 pásové dopravníky. Potřebovali jsme, aby byly
další svozové boxy. Nyní jich máme devět. Mimo to jsme rekonstruovali pásové dopravníky. 
Rekonstrukce třídící linky nám umožnila dělat i další komodity, a to plasty, polyetylén a 
polypropylén. Díky tomu se nám zvětšila výtěžnost v roce 2013. Papír na 92% a plasty na 
68%. Ve městě Přerově a místních částech máme 292 kontejnerů na papír, 245 kontejnerů na 
sklo a 269 kontejnerů na plasty a nápojové kartony. Celkem máme ve městě 245 
kontejnerových stanovišť. Za rok 2013 jsme posbírali ve městě 9 tisíc tun směsného 
komunálního odpadu, což je 200 kg na občana. Jde o odpad z černých kontejnerů. Chceme 
pomocí dětí dostat do rodin výchovu k třídění komodit. Probíhají soutěže na základních a 
mateřských školách a snažíme se propagovat sběrný dvůr, kde si myslíme, že to je to místo, 
kde separovaný odpad by se měl shromažďovat. Během jednoho měsíce jsme dostali přes 
400 lidí do sběrného dvora, což je přes 24 tun papíru, který tam donesli. Celkem za ten měsíc 
se nám podařilo vytěžit skoro 80 tun papíru. Dlouhodobě ve školách probíhá soutěž ve sběru 
baterií a v červnu bude slavnostní vyhodnocení. Letos postavíme kompostárnu. Abychom ji 
zaplnili, tak v Přerově proběhne taková revoluce. Občané obdrží 240 litrové nádoby a získají 
dotaci na kompostéry. To bude pouze v lokalitách, kde jsou rodinné domy, tedy místní části 
a tam kde je rodinná zástavba. Sběrný dvůr máme otevřen denně a po vybudování na ulici 
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Želatovská, budeme mít v Přerově dva sběrné dvory. Ve sběrném dvoře jsme zahájili výkup 
za peníze, papír vykupujeme za 1 Kč, školám vykupujeme papír za 1,60 Kč a nově jsme 
zahájili výkup petek čirých, zelených, modrých. Trápí nás černé skládky. Celkem 3.000.000 
Kč nás stojí ročně černé skládky. Náklady máme také na to, že nám občané podpalují 
kontejnery, nebo nám přímo kradou papír z modrých kontejnerů. Ztráta se může pohybovat 
okolo 750.000 Kč ročně. Předloženým záměrem zastupitelů SpP jsme se vážně zabývali 
v Technických službách. V Mohelnici, Aši, Novém Boru jsme zjišťovali, jak systém funguje. 
Obvolali jsme Staré Město, Letohrad, Nymburk, Hradec Králové a Mikulov. V Mikulově je 
to nejdál, tam jsme osobně zajeli, jednali s vedoucí Odboru životního prostředí, s jednatelem 
společnosti ISNO IT, což je místní softwarová společnost, a to ISNO, tak jak je tu 
předkládáno, je komerční záležitost. Oni v podstatě vyvinuli software, na kterém to běží, 
poplatek na jednoho klienta je 10 Kč na rok, což v našem prostředí by znamenalo 450.000 
Kč ročně jenom za to, že ten software poběží. Druhý rok jim to funguje. Mikulov má 7 400 
občanů. U nás v panelácích by to bylo horší. I tak, oni třídí odpad na 40 – 50%. Funguje to 
tam tak, že každý dostane 4 kontejnery, jeden na směsný odpad, na biologicky rozložitelný 
odpad, na papír a co čtyři týdny se kontejner vyveze. Sám jsem zvědav, až budeme svážet 
biologicky rozložitelný odpad ob týden, to znamená jeden týden biologicky rozložitelný 
komunální odpad a druhý týden směsný komunální odpad, jak ti občané v místních částech 
se na to budou tvářit. V Mikulově mají poplatek 600 Kč na osobu, důchodci mají 
automaticky slevu z toho poplatku. Zbytkový komunální odpad spalují v Brněnském SAKU. 

- Předkládám návrh na usnesení, protinávrh:  Zastupitelstvo města Přerova po 
projednání ukládá Radě města Přerova předložit ve spolupráci  s TSMPr  na 
Zastupitelstvu města Přerova konaném dne 8.9.2014 k projednání záměr návrhu 
systému finanční motivace ke třídění komunálního odpadu.

- Možná by tam mohla být motivace, ale nejlepší motivace je opravdu přes děti, kdy vidíme, 
že se snaží vychovávat i rodiče. Tím, že umožníme přímo výkup, to se nám zdá 
nejjednodušší. 

- Finanční motivaci si dovedu představit v souvislosti s biologicky rozložitelným odpadem. 
Proto dávám tento protinávrh.

Mgr. Grambličková:
- Měla jsem podobný návrh, jako přednesl pan Zatloukal. Domnívám se, že to je dokonale 

zpracovaný návrh. Aby se to nezazdilo, aby se s tím nějakým způsobem pracovalo a možná 
najdeme systém, který je vhodný pro město naší velikosti.

Mgr. Netopilová:
- Zastavím se u toho, co říkal pan Zatloukal, že věří na děti. To určitě ano. Nicméně, já bych 

to nebrala jako to nejdůležitější. Stejně důležité je motivovat i ostatní. Jednu perličku –
bydlím v domě, ze kterého vidím na kontejnery na tříděný odpad, tak tam pravidelně vidím 
občany, kteří vybírají papír právě pro ty děti, které ho nosí do školy. 

- Pokud jde o sídliště – v Letohradu na jednom sídlišti střední velikosti běží tříděný sběr 
odpadů. Obyvatelé se pěkně zapojili a tenhle systém by se měl přizpůsobit místním 
podmínkám. Pokud jde o sídliště, tak tam musí být kontejnery, pytle, které mohou do těch 
kontejnerů jednou za měsíc dát. Nepředstavujme si, že oni stále něco házejí. V jiné obci to 
mají zařízeno tak, že lidé dostanou pytle třeba velikosti 130 litrů na plasty a pokud 
odevzdávají, tak ty pytle musí mít hmotnost minimálně 2 kg. U papíru minimálně 10 kg. 
Někde zase pytle nechávají u svých domů, hlavně v zástavbách rodinných domů. Na 
sídlištích to mají opatřeno kontejnery. Není v našich silách studovat tento systém do všech 
podrobností. Jako pan Zatloukal se domnívám, že v Mikulově mají ten systém vypracovaný 
nejlépe. V současnosti zavádějí novinku, začínají prodávat balený kompost lidem právě 
z toho vytříděného bioodpadu a navíc inteligentní systém nakládání s odpady mají rozdělený 
na několik druhů. Mají mini ISNO, green ISNO. Materiál stojí za zamyšlení a postupnou 
realizaci, třeba právě přes ty místní části. Tím, že systém je dobrovolný, že umožňuje, že se 
jim vrátí část financí, v Mikulově to může být až 70% poplatku.
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Ing. arch. Horký:
- Jsem rád, že náš návrh podnítil zástupce Technických služeb, že se rozjeli do Mikulova a 

začali zjišťovat, jak to funguje. Nejpodstatnější je zamezit odpadu. Právě systém v Mikulově 
řeší i tohle. Chci zdůraznit, že jde o možnost zapojit se pro občany, nikoliv povinnost. 
V Mikulově řeší i sídliště, nejen rodinné domy, kde je to jednodušší. Funguje tam něco, jako 
sdružení vlastníků jednotek. Záměr potřebujeme detailně propracovat, potřebovali bychom, 
aby rada pověřila Technické služby nebo Technické služby samotné, abychom to zkusili. 
Není čeho se obávat. Zkusíme to a věřím, že to bude mít výsledky. V Mikulově 64%  z 
rodinných domů třídí odpad.

RNDr. Juliš:
- My na odboru i Technické služby jsme pátrali, kde tento systém funguje. Není to v žádném 

městě, které by mělo srovnatelný počet obyvatel jako my. Letohrad má 6000 obyvatel, dvě 
bytová sídliště, přes 60 bytů. Dokud nevíme, zda systém lze aplikovat, že na sídlišti někde 
funguje, tak ukládat termíny, kdy se zavede v Přerově, tak místo motivace, my můžeme 
dosáhnout úplně opačného efektu, a sice demotivace. Mám obavy, jak by fungovalo na 
sídlištích. V Holandsku, tam není tradice dělání černých skládek, lidé platí za zbytkový 
odpad a ten tříděný dávají zadarmo do kontejnerů a to je motivuje k tomu, aby třídili, protože 
budou platit méně za ten zbytkový. U nás by to nefungovalo, u nás by to motivovalo k tvorbě 
černých skládek. A to je vyzkoušené. Kdysi mi pan Puchalský řekl, dělejme to jako 
v Kanadě. Tak jsem se podíval, jak to po patnácti letech dělají v Kanadě. Ve stotisícovém 
městě třídí odpady, protože tam nejsou sídliště našeho typu. My máme velká sídliště 
s malým prostorem na odkladiště a jsou anonymní. Proto ty obavy. Nedával bych termín na 
zavedení tohoto systému. Hledejme cestu, jaké zkušenosti jsme posbírali. My máme nízké 
procento třídění, ale přitom méně zbytkového odpadu. Neukvapujme se s výběrem systému a 
s termínem. 

Mgr. Dvorský Ph.D.:
- Je dobré motivovat lidi, aby třídili. A to finanční motivace, to je v podstatě v pořádku. Co si 

budeme říkat, jsme Hanáci, ti si nechají pro korunu koleno vrtat. Potřebujeme znát náklady, 
protože pokud by to bylo tak, že na sídlištích by náklady na zřizování dalších kontejnerů, do 
kterých by se to sváželo, byly vysoké, tak se to musí zvažovat z obou stran. V tuto chvíli 
není možné schvalovat bod 1), tím bychom celou diskusi o provedení finanční motivace 
třídění úplně zazdili, protože bychom schválili jednu konkrétní variantu, a to ISNO. 
Nechejme to na další zastupitelstvo a doufejme, že bude předloženo ve spolupráci 
s Technickými službami a předkladateli tohoto návrhu něco, co půjde rozjet co nejdříve a 
postupně šířeji.

Mgr. Netopilová:
- My jsme ochotni datum posunout nebo ho tam prozatím nedávat. K panu Julišovi – nelze 

pořád říkat, že něco nejde. Napřed je nutné prostudovat, začít třeba místními částmi. 
Zdůrazňuji, že jde o dobrovolný systém, nejde o něco, co by se přikázalo. Nákladovost 
spalovny bude jiného druhu. 

p. Passinger:
- Tenhle záměr je chvályhodný. Upozorňuji na nebezpečí černých skládek, jak tady padlo. 

Z Německa vozí lidé odpadky. Znám některé, kteří když sem jedou na dovolenou, tak to co u 
nich nelze zlikvidovat, tak dovezou sem. S podstatou materiálu, tříděním, souhlasím a 
podporuji.

p. Zácha:
- Měli bychom znát nákladovost. Je to o práci se spoluobčany. Dejme tam nákladovost. 

Musíme vymyslet systém svozu, jak to budeme dělat. 
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RNDr. Juliš:
- Začněme u místních částí. Od začátku příštího roku je naplánováno i to, že místní části 

budou zapojeny do sběru biologicky rozložitelného odpadu a do kompostování. Teď bychom 
je zapojovali do dalšího systému. Nevím, jak by se to koordinovalo a jak by to snášeli. Už 
teď je problém. Někteří nechtějí nádoby na bioodpad, nemají je kam dávat. Je motivační 
každému dát dobrovolnou možnost. 

Mgr. Netopilová:
- Na pana Záchu – nemyslím si, že by lidé do nádob nebo pytlů dávali to, co tam nepatří. Byly 

by označeny unikátním kódem, který by označoval toho, kdo pytel plní. Proč by to někdo 
dělal? Zkušenosti z měst, kde ten systém funguje, to dokládají. Navíc by nedostali tu slevu. 

- Navrhuji, že v bodě 1) usnesení bychom škrtli datum od 1.1.2015 a v bodě 2) usnesení –
tam by bylo doplněno radě města ve spolupráci s Technickými službami. Jinak původní 
text zůstává.

Ing. arch. Horký:
- Jedná se jen o záměr. Je chybně uvedeno datum konání ZM, má být 8. září a 16. června 

2014. 

Bc. Zatloukal:
- Můj protinávrh má jeden bod, a to ukládá Radě města Přerova předložit ve spolupráci 

s TSMPr na Zastupitelstvu města Přerova konaném dne 8.9.2014 k projednání záměr 
návrhu systému finanční motivace ke třídění komunálního odpadu. To znamená, ani 
bod 1 ani bod 3 tam nebudou, pouze jediný bod, a ten jsem právě přečetl. 

Hlasování o protinávrhu Bc. Zatloukala: Při hlasování bylo pro 32.

1061/23/10/2014 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury v celkové výši max. 30.000,- Kč M*** Ch***, *** na vybudování čistírny 
odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 723/7 v k.ú. Kozlovice u Přerova pro novostavbu rodinného 
domu v Přerově - Kozlovicích.

Diskuse:
Mgr. Puchalský:
- Žadatelka je svobodná?

Mgr. Kulíšek:
- Nevím.

Mgr. Puchalský:
- Ta odpověď mě neuspokojuje. Jsou to manželé. Rád bych se na to podíval a měl tu odpověď 

k dispozici. 
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Ing. Gala vedoucí Odboru koncepce a strategického plánování:
- Žádost podala žadatelka.

Mgr. Kulíšek:
- Já nevím, jestli mají rozdělené společné jmění manželů. Vím, kam míříte.

Při hlasování bylo pro 27, 5 se zdrželo.

11. ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

1062/23/11/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
2014/2015  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 
45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2014/2015 
dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga příspěvkové organizace 
Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2014 až 8/2015, a to z rozpočtu statutárního města 
a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný školní rok.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

Diskuse:
Mgr. Grambličková:
- Chtěla bych vysvětlit částku 800.000 Kč, rozdíl ve financování. V rozpočtu je vyčleněno na 

financování této školy 1.330.000 Kč. V důvodové zprávě je uvedeno, že náklady na 
psychologa a sociálního pracovníka činí 580.000 Kč. Ten rozdíl je 800.000 Kč.

Mgr. Pospíšilová vedoucí Odboru  sociálních věcí a školství:
- V té částce 1.300.000 Kč jsou obsaženy náklady sociálního pedagoga zhruba 410.000 Kč, na 

školení 10.000 Kč, udržitelnost školního psychologa a speciálního pedagoga ve výši 580.000 
Kč, pokles žáků v podstatě v předchozím období, ještě to byla výjimková škola takže tam 
bylo 242.000 Kč. To nám zůstane, to nebudeme čerpat v letošním roce. 

p. Passinger:
- V důvodové zprávě je uvedeno, že jsou tam dlouhodobě žáci v zahraničí.
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Mgr. Ilona Bočinská, ředitelka ZŠ B.Němcové 16:
- Ti žáci, kteří jsou v zahraničí, jsou vzděláváni podle § 38, odst. 1, písm. A). Jsou to žáci, 

kteří odcestovali se svými rodiči do Anglie. Jestli se to číslo liší, tak to jsou ti, kteří jsou 
v osmé nebo deváté třídě a budou vycházet. 

Při hlasování bylo pro 32.

1063/23/11/2014 Předání nemovitého majetku k hospodaření Základní škole Přerov, 
Boženy Němcové 16 – příspěvkové organizaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č. 3 k protokolu o předání a převzetí 
nemovitého majetku do správy, přílohy č. 1 zřizovací listiny Základní školy Přerov, Boženy Němcové 
16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16. 
Předmětem znění dodatku je předání bytu náležejícího k objektu Přerov, Přerov I – Město, Boženy 
Němcové 16, k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 05. 2014. Znění 
dodatku tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.5.2014

Při hlasování bylo pro 32.

1064/23/11/2014 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – dietní 
stravování  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí projekt „Dietní stravování“, který bude 
od 01. 05. 2014 realizovat Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Na Finančním výboru byl vznesen dotaz, jestli nebyla tato možnost nabídnuta i cizím 

strávníkům, tedy i dospělým a důchodcům. Narazili jsme na výpočet, kolik nás ta doprava 
bude stát a myslíme si, že tady ta logistika v té dietní stravě je nedořešena. 

Mgr. Hluzín:
- My nevíme skutečné náklady, kolik ta doprava bude stát. Ty vozy mají určité parametry na 

to, aby mohly převážet stravu. Toto je pouhý odhad. K cizím strávníkům – dietní strava byla 
nabídnuta i cizím strávníkům, tak jak to máme v doplňkové činnosti a dokonce jsme to 
nabídli i školám mimo Přerov. Samozřejmě za předpokladu, že si veškeré náklady zaplatí. 
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Mgr. Pospíšilová vedoucí Odboru  sociálních věcí a školství:
- K cizím strávníkům – předpokládám, že paní Pospíšilová myslela dospělé jedince. Ta 

možnost není vyloučena, nicméně, ti strávníci musí počítat s mnohem vyšší cenou. 
- K dovozu – není možné zajistit dietní stravu na všech pracovištích školní jídelny, protože při 

přípravě stravy je potřeba, aby asistovala dietní sestra. Proto se to musí zajišťovat na jednom 
pracovišti, které to bude rozvážet na ostatní jídelny, abychom stoprocentně zajistili odbornou 
přípravu. 

Při hlasování bylo pro 31, 1 nehlasoval.

1065/23/11/2014 Malminibike club pro děti o.s. - účelová dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace subjektu Malminibike club 
pro děti o.s., IČ: 01516337, se sídlem Rybí 191 (okres Nový Jičín), na činnost minibikové akademie    
v roce 2014.

Při hlasování bylo pro 31, 1 nehlasoval.

1066/23/11/2014 Tělocvičná jednota Sokol Lověšice - účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Lověšice, IČ: 
75113325, se sídlem Přerov III - Lověšice, U sokolovny 226/5, na úhradu části nákladů 
spojených s opravou podlahy tělocvičny sokolovny v Lověšicích v občanské vybavenosti č.p. 
226 na parcele p.č. st. 232 v k.ú. Lověšice u Přerova v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

324,0 * - 10,0 314,0

3419 610 Ostatní tělovýchovná
činnost

150,0 * + 10,0 160,0

* počáteční stavy navazují na jinou předlohu
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Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Proč tady není respektován názor osadního výboru, který nepožadoval dotaci navíc, ale chtěl 

převést finanční prostředky, které zřejmě uspoří na opravě komunikací a použít je na něco 
jiného. Proč jsme tohle nerespektovali?

Mgr. Pospíšilová vedoucí Odboru  sociálních věcí a školství:
- My jsme to projednávali s odborem majetku a jelikož v rezervě rozpočtu města byla 

dostatečná částka, tak jsme navrhli tento způsob. V podstatě se jedná o pokračování opravy 
podlahy, na kterou jsme už dříve dávali dotaci. Tam to bylo z důvodu té dřevomorky. Toto 
jsou nějaké dokončovací práce, tak jsme zvolili shodný způsob financování, jako v té první 
fázi opravy. 

Při hlasování bylo pro 31, 1 nehlasoval.

1067/23/11/2014 TJ SPARTAK PŘEROV - záměr účelové dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši max. 15% 
skutečně vynaložených nákladů níže uvedené akce, tzn. poskytnutí částky do max. výše 1 074 000,-
Kč, subjektu TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov I - Město, Bezručova 770/4,     
na částečnou úhradu nákladů spojených se zateplením a výměnou oken budovy loděnice v občanské 
vybavenosti č.p. 770 na parcele p.č. 4784/2 v k.ú. Přerov v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 2. pololetí 2014

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- V materiálu je napsáno, že TJ Spartak žádal Olomoucký kraj a město Přerov o zbytek 

financí.  Zeptám se, jaká bude spoluúčast TJ Spartaku?

p. Plšek, občan Přerova, předseda TJ Spartak:
- Ta celková částka, o které se hovoří, ta už byla vysoutěžena. Předpokládám účast TJ 

Spartaku ve výši 500.000 Kč. Dotace Olomouckého kraje zatím je neschválena. Tam se 
zatím vyjednává. Částku 4.500.000 Kč dává Státní fond životního prostředí, 1.070.000 Kč je 
horní hranice, která je navržena ve vašich materiálech, zhruba 500.000 Kč je příspěvek TJ 
Spartak, o částku 1.000.000 Kč žádáme Olomoucký kraj.

p. Laga:
- Já jsem zásadně proti, protože když se podívám na náměstí TGM č. 8, tak vidím, že město 

má kde ty miliony vložit a bylo by to určitě účelnější.

p. Zácha:
- Škoda, že se pan Plšek nepřihlásil do přímých podpor. Já se ale přimlouvám, protože je tam 

dotace ze Státního fondu životního prostředí. 
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Mgr. Grambličková:
- Nemůžeme riskovat, že by TJ Spartak přišel o 4.500.000 Kč. Pane Laga, vy se díváte na 

zchátralé budovy TGM, to já taky a každý den se dívám na tu loděnici. Z toho důvodu se 
přimlouvám. 

Mgr. Hluzín:
- Když nebudeme pomáhat se zateplováním těch hal, stejně budeme žádáni o dotace na 

energie. 

p. Laga:
- Když jdu po náměstí, tak se potím, když se dívám na ty naše budovy.

Při hlasování bylo pro 23, 2 proti, 5 se zdrželo, 2 nehlasovali.

12.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

1068/23/12/2014 Mimořádná účelová dotace - Domov pro seniory Tovačov, p.o., Dům 
seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o., Domov Na zámečku 
Rokytnice, p.o.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 42.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Domov pro seniory 
Tovačov, příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem Tovačov, Nádražní č. p. 94, PSČ 
751 01, jako příjemcem dotace, na provoz pobytové sociální služby poskytované uživatelům s 
trvalým pobytem ve městě Přerově v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem 
Tovačov v roce 2014.

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Domov Na 
zámečku Rokytnice, příspěvková organizace, IČ 61985911, se sídlem Rokytnice, č. p. 1, PSČ 
751 04, jako příjemcem dotace, na provoz pobytové sociální služby poskytované uživatelům s 
trvalým pobytem ve městě Přerově v domově pro osoby se zdravotním postižením v Rokytnici 
v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

3. neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč subjektu Dům seniorů FRANTIŠEK 
Náměšť na Hané, příspěvková organizace, IČ 75004381, se sídlem Náměšť na Hané, 
Komenského 291, PSČ 783 44, na provoz pobytové sociální služby v roce 2014.

Při hlasování bylo pro 31, 1 nehlasoval.



74

1069/23/12/2014 Záměr statutárního města Přerova - Svaz tělesně postižených v České 
republice z. s. místní organizace Přerov - mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace 
subjektu Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov, IČ 47184418, se 
sídlem Kratochvílova 35, 750 02 Přerov, ve výši 20.000,- Kč, na poskytování sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

Diskuse:
Ing. Machát:
- Tento materiál byl rovněž projednáván Finančním výborem a ten se nad materiálem 

neusnesl.

Mgr. Netopilová:
- Mám dotaz, týká se materiálů s podobným obsahem. Dotaz směřuje na pana Rašťáka, který 

je zároveň funkcionářem Olomouckého kraje. V tomto materiálu, jako i v následných je 
zmínka, že organizace starající se o zdravotně postižené nebo o seniory se dostaly do velice 
vážné finanční situace díky tomu, že Olomoucký kraj v návrzích pro Ministerstvo práce a 
sociálních věcí v celém kraji již sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením nenavrhl k podpoře. Já bych se chtěla zeptat na důvod, jestli nám 
může pan Rašťák říct.

Mgr. Rašťák:
- V tuto chvíli tady nejsem, abych reagoval na záležitosti Olomouckého kraje. Jednak je to 

oblast, která se mě netýká, a jednak ten dotaz je, dá se říci, odborný. Týká se poměrně 
choulostivé oblasti, tak bych nerad odpovídal nepřesně. Neznal jsem tuto otázku, nemohu na 
ni v tuto chvíli odpovědět zcela jednoznačně. Je jasné, že hrazení sociálních služeb je 
poměrně složitá záležitost, protože státní dotace se snižují a oblast sociální výpomoci se 
rozšiřuje. I Olomoucký kraj musí počítat s tím, že nemůže podporovat všechny služby, které 
by neziskové organizace chtěly nabízet. Jsme dnes v situaci takové, že pravděpodobně 
s ohledem na finanční zdroje budou muset být některé služby omezovány. To je skutečnost. 

Mgr. Netopilová:
- Já samozřejmě nejsem vůbec spokojena s odpovědí. Čekala bych, že pan Rašťák nám 

poskytne fundovanou, jasnou odpověď. Já to beru jako jakési mlžení. Musím podotknout, že 
Olomoucký kraj, jeho nakládání s finančními prostředky se velmi dotýká obcí, našich 
obyvatel. Neodpustím si, Olomoucký kraj vydatně podporoval třeba své tiskové mluvčí na 
svých akcích pro veterány a podobně. Na to peníze byly. Pro zdravotně postižené peníze 
nejsou. Nebudu už mluvit o školách pana Kulíška a pana Tesaříka.

Primátor Ing. Lajtoch:
- My jsme se snažili ty žádosti eliminovat. Těch žádostí je víc. Tak jak jste řekla, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí nedá nic, Olomoucký kraj také ne a vše se přesune na město. Zatím 
schvalujeme záměr asi v třetinové výši. 

Mgr. Hluzín:
- Sociálně aktivizační služby jsou určeny našim seniorům, speciálně těm, kteří mají potřebu se 

scházet, pracovat. Na druhé straně jsou tam senioři, kteří přišli o životního partnera a teď 
zůstali sami. Není vůči těmto seniorům fér, že kraj respektive ministerstvo to přestal úplně 
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podporovat. Na druhou stranu není ani fér tyto peníze žádat jen po městě. Nicméně máme ve 
všech našich místních částech kluby, které fungují poměrně dobře a v podstatě tu sociálně 
aktivizační službu tam plní. V centru města nám nic podobného nefunguje a právě to za nás 
obstarávaly tyto organizace. My začínáme pracovat na konceptu, že bychom minimálně 
jeden klub vytvořili. Klub aktivního seniora, myslím, že to byl něčí návrh.

p. Zácha:
- Máme tady dva náměstky kraje, tak když nedá stát, tak prosím v těchto věcech zastaňte 

vlajku města Přerova a podpořte to. Dvacet tisíc není mnoho, já věřím, že v budoucnu 
najdeme další finance a pokud to z kraje jde, bojujte za nás. 

Mgr. Rašťák:
- Já chci k panu Záchovi říct, že v místních podmínkách je lepší znalost toho prostředí a určitě 

větší přehled o tom, které ty služby jsou potřebné a potřebnější. Z hlediska kraje podporovat 
všechny služby do budoucna nepůjde. Budou se podporovat služby nezbytně nutné. 
Nehledejme šanci, že za město Přerov by zrovna tyto služby byly hrazeny. 

Mgr. Pospíšilová:
- Pro letošní rok kompetence přidělování dotací na sociální služby byla v gesci Ministerstva 

práce a sociálních věcí. Od příštího roku by to mělo být na jednotlivých krajích, tam můžeme 
očekávat jistý posun. Jinak si nemyslím, že je to jenom situace Olomouckého kraje, prostě ty 
dotace se zaměřují na pobytové sociální služby. 

Mgr. Grambličková:
- Podívejte se na materiál označený 12.1 – účelová dotace do Tovačova, zámeček Rokytnice. 

To jsou všechno ústavy zřizované krajem. My do krajských zařízení peníze dáváme. Máme 
na to dokonce metodický pokyn. Bereme to, že tam jsou naši občané. Mě připadá, že občané 
Přerova snad nejsou občany Olomouckého kraje. Nevím, jestli všechna města tak přispívají 
na své občany. Mělo by to být adekvátní, vy nám, my vám.

Při hlasování bylo pro 30, 2 proti.

1070/23/12/2014 Poskytnutí peněžitého daru na koupi upraveného automobilu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,-
Kč paní *** na koupi a úpravu automobilu pro přepravu osoby těžce zdravotně znevýhodněné v roce 
2014.

Diskuse:
Ing. Šlechta:
- Chci se zeptat, v materiálu je zmínka, že žadatelka bude vděčná, za jakýkoli finanční 

příspěvek. Chápu, že částka 50.000 Kč je velká. Zvažovali jste, že bude vděčná za jakýkoli 
finanční příspěvek?

Mgr. Hluzín:
- Ano, zvažovali jsme to. Nicméně v poslední době se nám nejrůznějším způsobem množí 

žádosti a máme vážnou obavu, že jestli připustíme, abychom zachovali rovný přístup, dotaci 
na automobil nebo sluchátko nebo cokoliv podobného poskytneme, což je v gesci Úřadu 
práce, tak potom se s tím nesrovnáme. 
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Při hlasování bylo pro 25, 1 proti, 6 se zdrželo.

1071/23/12/2014 NORDIC WALKING LIVE - mimořádná účelová dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí mimořádné účelové dotace          
ve výši 5 000,- Kč subjektu NORDIC WALKING LIVE, IČ 22908170, se sídlem K Milířům 273, 549 
31 Hronov, na nákup a potisk propagačních materiálů logem Seriál zdraví v roce 2014.

Při hlasování bylo pro 31, 1 se zdržel.

1072/23/12/2014 Psychiatrická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně -
mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč            
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem AMEPRA, 
s.r.o., IČ 26473071, se sídlem Praha 2, Španělská 1073/10 na pořádání 33. Konference sociální 
psychiatrie.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Na Finančním výboru zazněl zajímavý názor, místo částky 30.000 Kč, která měla původně 

být na pronájem místnosti, kde bude konference probíhat, jim třeba nabídnout prostory 
Městského domu. Jestli by to také nebyla forma dotace. 

Ing. Novotná vedoucí Kanceláře primátora:
- Pokud by se jednalo o pronájem Městského domu, tak příspěvková organizace musí ze své 

zřizovací listiny dávat pronájmy vždy minimálně za cenu vynaložených nákladů. 

Mgr. Macíček:
- Máme platný ceník.

Při hlasování bylo pro 30, 1 se zdržel.

1073/23/12/2014 Nadace pro transplantace kostní dřeně - mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem 
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Nadace pro transplantace kostní dřeně, IČ 45333378, se sídlem Na Roudné 123/212, 301 65 
Plzeň, jako příjemcem dotace, na činnost nadace v roce 2014.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

339,0 - 15,0 324,0

3599 620 Ostatní činnosti ve
zdravotnictví

0,0 + 15,0 15,0

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.5.2014

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Tato dotace se objevuje opakovaně. Proč není v grantech ve zdravotní oblasti? Viděla jsem, 

že někteří žadatelé, pokud jsme je do grantů odkázali, tam se tam už objevili. Dozvěděli se 
tito žadatelé o grantech a nebyli třeba pro příští rok na něj odkázáni.

Mgr. Pospíšilová vedoucí Odboru  sociálních věcí a školství:
- Informace o grantovém programu je veřejná, prostě té možnosti nevyužili. Podali speciální 

žádost. 

p. Laga:
- Je to z prostředků, které se nerozdělily v grantech? Protože rada si vždycky nějaké 

prostředky nechává, tak jestli je to z toho, co si rada nechala schované.

Pí Sedláčková:
- Ano, je to z rezervy rady.

Mgr. Puchalský:
- Já obecněji k tomu problému, který dnes na mnoha úrovních řešíme. Vyjdu z toho, co 

konstatuje odbor ekonomiky. Cituji: V poslední době se stává poměrně často, že žadatelé 
nevyužívají možnosti prostřednictvím grantového programu, ale podávají žádosti 
individuálně. Pokud bude průběžně vyhovováno jednotlivým žadatelům tímto způsobem, 
postrádá grantový program smysl. Konec citace. To je to, co chci akcentovat a chci 
zdůraznit, pro nás pro všechny. My přijmeme systém, který během let se pochopitelně stává 
nevyhovující z mnoha důvodů, ale především z důvodu vedení města, tedy koalice a rady a 
přistupujeme na výjimky. Z výjimek se stává pravidlo a odbor ekonomiky konstatuje, že jde 
o mimořádné dotace. Pokud to tak bude pokračovat dál, je třeba se tím i z hlediska financí 
města zabývat. Já se osobně domnívám, že takový přístup, a je to mnoho materiálů, které 
jsme dnes projednávali, ve mně důvodně a podezřele vyvolává obavu, že vládnoucí koalice 
si začíná platit klientelu. Vůbec se mi to nelíbí. Jestli jsme poskytli minulý rok dotaci 10.000 
Kč na transplantaci kostní dřeně, není vůbec nikde napsáno, že to musíme opakovat. To 
přece není argument, pro letošní poskytnutí. A tak bych mohl pokračovat v každém 
jednotlivém případu zvlášť. I ta dotace do loděnice v Přerově. Já jsem se zdržel hlasování 
z jednoho důvodu, pokud TJ Spartak dá 500.000 Kč, bylo by mravné, abychom my dali 
500.000 Kč. Na nás opravdu, jak jste před chvílí řekl, pane primátore, padá nezájem státu a 
kraje o všechno, co na území města leží a kdo na území města žije. My nemůžeme trvale 
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reflektovat potřeby těchto lidí, tak jako stát nebo kraj. Je třeba do toho vnést systém a 
ztotožňuji se s tím, co říkal odbor ekonomiky. Systém ztrácí půdu pod nohama a tím tedy i 
naše rozhodování. 

Primátor Ing. Lajtoch:
- Vyjádřím se k této záležitosti. Žádost přišla 20. února, my jsme ji postoupili Odboru 

sociálních věcí a školství, aby se k tomu vyjádřil, a vedoucí odboru nám doporučila, že jsme 
byli již nositeli nějakých financí v minulosti. Je to velmi citlivá záležitost. I na radě se 
hlasovalo, že bychom měli poskytnout opětovně této nadaci.

Mgr. Pospíšilová, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství:
- Uvedu argument, proč ano. My jsme zjišťovali a jeden z příjemců byl občan s trvalým 

pobytem ve městě Přerově.

Mgr. Hluzín:
- Já jsem si nedovedl představit, jak s nadací z Plzně si můžeme nějakým způsobem oplácet. 

Já jenom doufám, že nikdo z nás, jak tu sedíme, tu transplantaci potřebovat nebudeme. 

Mgr. Grambličková:
- To, co řekla paní Pospíšilová, to jsem netušila. Že se to týkalo i jednoho Přerovana. Obecně 

jsem chtěla říct, že nadace z Plzně je jedna ze stovky různých nadací, které se starají o malé 
děti, handicapované, nemocné, nevím, proč jsme si vybrali právě tuto nadaci, které chceme 
dát příspěvek. Asi by si zasloužila stovka dalších nadací dostat příspěvek. Tady sanujeme 
nejenom kraj, ale stát. 

p. Zácha:
- Spravedlnost neexistuje. Přál bych vám zažít desítky různých návštěv v kanceláři, kdy 

žádají. Někdo to hraje víc na city, někdo to chce na sport. Já cítím, že je naše povinnost, 
abychom to předložili do orgánů obce. Nechtějte po nás jednotlivcích, abychom rozhodovali 
za celé zastupitelstvo. Nikdo si žádnou klientelu neuplácí. 

Mgr. Puchalský:
- Já zase výtku k důvodové zprávě. Paní Pospíšilová řekne, že jsme si zjišťovali, že je to i 

občan města Přerova, kdo byl ošetřen na této klinice. Já nechápu, proč to v tom materiálu 
není.  Může to být významné. Tady je vše možné, věci k ničemu, ale rozhodující fakt se 
nedovím, že je to občan Přerova. Jak mám rozhodovat?

Při hlasování bylo pro 25, 1 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval.

1074/23/12/2014 Záměr statutárního města Přerova - ALFA HANDICAP - Sdružení 
občanů se zdravotním postižením přerovského regionu - mimořádná 
účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč 
subjektu ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu,        
IČ 26602156, se sídlem Náměstí Svobody 1963/4, Přerov I - Město, 750 02 Přerov 2, na organizaci 
celostátní akce "Orientační závody handicapovaných", konané dne 04.05.2014 v parku Michalov        
v Přerově a na organizaci akce "Alfaolympiáda", konané dne 17.07.2014 v parku na Náměstí Svobody 
v Přerově.
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

Diskuse:
Pavel Novák, občan města Přerova:
- Snažím se v Přerově dělat kulturu pro děti tak, aby děti nelítaly v parcích. Dokonce dělám 

kulturu i pro mládež. Snažím se svým vlastním odstrašujícím příkladem je nabádat k tomu, 
aby děti nespadly do závislostí. Neříkám, že ve všem souhlasím s panem Puchalským, ale už 
jsem seděl doma u počítače v pyžamu, oblékl jsem si rychle tepláky, protože pan Puchalský 
mě vyprovokoval k tomu, abych se vrátil. Údajně mi nebyla přidělena podpora na soutěž ve 
zpěvu. Jednalo se o 30.000 Kč. Dva roky před tím, jsem tu podporu dostal. Bylo mi řečeno, 
že jsem ji nedostal, protože jsem nežádal o grant. Nyní, když sleduji, kolik je dalších věcí 
nových přiděláno, tím, že to není grantovou cestou, a že jsou to různé jiné domluvené 
systémy a jak to všechno funguje, tak chci říci, že jsem zděšen. Já jsem si požádal o grant na 
koncert, který se bude konat v říjnu. Dva roky mi byl přidělovaný příspěvek, který jsem 
dostával bez jakýchkoli problémů. Třetí rok jsem příspěvek nedostal. Na našem koncertu 
loni byl pan Rašťák, primátor, v porotě pan Hluzín, viděli jste tu atmosféru. My jsme se 
s dětmi shodli na tom, že zastupitelstvu předáme tuto sošku, jsou to karetní hráči s titulkem 
„My jsme děti, my jsme vaše budoucnost.“

Ing. Machát:
- Tento materiál byl projednán Finančním výborem a ten se neusnesl.

Ing. Pospíšilová:
- Chci reagovat na vystoupení pana Nováka. Vystoupení bylo mimo místu. Pan Novák 

nepochopil, že na granty ani na dotace nárok není a i kdybychom měli hodně peněz, a chtěli 
všechny uspokojit, tak se musí smířit s tím, že ty peníze někdy nedostane. 

Mgr. Grambličková:
- Tento materiál je dokonalý na grantový program. Byla jsem překvapená, že to schvalujeme 

tímto způsobem. Myslím si, že je to tady špatně popsáno. Nevyčetla jsem, že je to celostátní 
akce.

Primátor Ing. Lajtoch:
- Žádost jsme dostali e-mailem. Pozval jsem si k tomu pana Hluzína. Osobně jsme se potom 

s žadatelkou setkali. Bylo to po uzávěrce grantového programu. Žadatelka nám vysvětlila,    
že se dostala do situace, kdy má organizovat závod vozíčkářů v Michalově,  a že nemá na to 
finanční prostředky. My jsme to s panem Hluzínem operativně předložili do rady.

p. Laga:
- Ta soutěž, která má proběhnout v Michalově, tam je to jasně na mimořádnou dotaci. To, co 

má proběhnout na náměstí Svobody, to by se dalo pokrýt grantem. 
- K vystoupení pana Nováka – on mi dopisoval a stěžoval si, že jsem byl proti. On si třikrát 

stěžoval u předsedy strany, jaký tady máme bordel. Psal to tvrdě, škoda, že odešel, já bych se 
s ním chtěl pobavit.

Při hlasování bylo pro 26, 1 proti, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali.
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1075/23/12/2014 Záměr statutárního města Přerova - Oblastní charita Přerov -
mimořádná účelová dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace 
subjektu Oblastní charita Přerov, IČ 45180270, se sídlem 9. května 1925/82, Přerov, Přerov I - Město, 
PSČ 750 02, ve výši 30.000,- Kč, na poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Budu si trochu protiřečit. V minulých materiálech jsem byla proti.  Vybrala jsem si ze třech 

dotací, které se týkají sociálních služeb tady ty tři, protože se jedná o aktivity, které probíhají 
v SONUSU. Vím, že tam chodí neskutečná spousta seniorů, že tam probíhá cvičení, internet 
s lektorem, přednášky. Myslím si, že je to místo, které využívá nejvíc přerovských seniorů. 
Tady se přimlouvám pro. 

Paní Ing. Mazáková, občanka města Přerova:
- Chodím do Sonusu, je to organizované na vysoké úrovni. Lidé, když se dověděli, že částka 

100.000 Kč o kterou žádali, bude snížena na 30.000 Kč, tak byli velice zklamaní, protože 
nebude provozováno tolik aktivit nebo bude činnost úplně zastavená. Nevím, když lidé 
nebudou moci tak často chodit do Sonusu, tak jestli mají chodit na akce, na které jim házejí 
nabídky do schránek šmejdi. Přimlouvám se za částku 100.000 Kč.

Primátor Ing. Lajtoch:
- Žádostí máme spoustu, příjmová část rozpočtu není až tak naplněná.  Předpokládáme, že 

z loterií se nám podaří získat prostředky, které zpětně použijeme na dotace. Proto jsme 
prostředky krátili. Chtěli jsme žadatele částečně uspokojit v první etapě. 

Ing. Dostal:
- Vím, že Charita poskytuje tuto činnost na vysoké úrovni, a že náklady jsou daleko větší než 

jen těch 100.000 Kč, o které žádají. 
- Dávám protinávrh: záměr poskytnout dotaci ve výši 100.000 Kč

Hlasování o udělení slova pro paní Šťastnou:  Při hlasování bylo pro 29, 3 nehlasovali.

Ing. Marta Šťastná, ředitelka Charity:
- Děkuji za slova uznání, která tu zazněla. Žádost jsme podali, abychom projekt zachránili. 

Chodí k nám dvě stě seniorů, v jednom dnu se jich tu vystřídá až padesát. Jsme mimořádní 
v tom, že ten projekt je ojedinělý. Zapojit se může každý. Ministerstvo celá léta projekt 
podporovalo a letos poprvé na doporučení Olomouckého kraje jsme peníze nedostali. Jde o 
180.000 Kč. My jsme udělali razantní úsporné kroky. Pořád nám krizově chybí těch 100.000 
Kč. 

Hlasování o protinávrhu Ing. Dostala (100.000 Kč):  Při hlasování bylo pro 10, 2 proti, 14 se 
zdrželo, 6 nehlasovalo.
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Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 31, 1 proti.

1076/23/12/2014 Záměr statutárního města Přerova - Armáda spásy v České republice, 
z. s. - mimořádná účelová dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace 
subjektu Armáda spásy v České republice, z. s., IČ 40613411, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, 
PSČ 158 00, ve výši 30.000,- Kč, na poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením v Komunitním centru Armády spásy v Přerově v roce 2014.

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

13.  INFORMACE O ČINNOSTI PRACOVNÍ SKUPINY „INTEGROVANÝ SYSTÉM 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OLOMOUCKÉM KRAJI, VČETNĚ ZAŘÍZENÍ NA 
ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU“ ZŘÍZENÉ K PŘÍPRAVĚ REFERENDA

1077/23/13/2014 Zakladatelská smlouva a stanovy spolku Odpady OK, z.s., členství 
statutárního města Přerova v tomto spolku.

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje zakladatelskou smlouvu a stanovy spolku Odpady OK, z.s. ve znění dle Přílohy č. 1 
důvodové zprávy,

2. schvaluje členství statutárního města Přerova jako zakladatele ve spolku Odpady OK, z.s.,

3. deleguje Ing. Jiřího Lajtocha a v době jeho nepřítomnosti Mgr. Josefa Kulíška jako 
zástupce statutárního města Přerova na zasedáních valné hromady spolku Odpady OK, z.s.,

4. schvaluje Bc. Václava Zatloukala jakožto osobu určenou k jednání na ustavující členské 
schůzi spolku Odpady OK, z.s.,

5. navrhuje do funkce člena správní rady spolku Odpady OK, z.s. za statutární město Přerov 
zvolit Bc. Václava Zatloukala

Primátor Ing. Lajtoch:
- Navrhuji: v bodě 3) usnesení doplnit deleguje Ing. Jiřího Lajtocha a v době jeho 

nepřítomnosti Mgr. Josefa Kulíška. V bodě 4) usnesení schvaluje Bc. Václava 
Zatloukala. V bodě 5) usnesení navrhuje Bc. Václava Zatloukala.
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Mgr. Puchalský:
- Je mi hrozně líto, já jsem ale zakladatelskou smlouvu ani ten druhý přílohový materiál 

Stanovy, jako součást materiálu nedostal. Ani nikdo z SpP. Já jsem se nemohl vůbec 
připravit.

Mgr. Kulíšek:
- My jsme se spolu o tom bavili, slíbil jsem, že tu smlouvu dostanete, jak projde na kraji. Já 

jsem měl za to, že ji dostanete jako přílohu do zastupitelstva.  

Primátor Ing. Lajtoch:
- Zásadní chyba je v tom, že elektronicky to všichni dostali. Stala se nějaká technická chyba. 

Omlouváme se.

Ing. Novotná vedoucí Kanceláře primátora:
- Omlouvám se. Je to moje chyba, že jsem nedala nakopírovat vše, co k tomu patří. Trošku mě 

mrzí, že jste se neozvali, protože bych to určitě poslala e-mailem okamžitě. 

p. Passinger:
- Pan Puchalský na to přišel teď? To jste nemohli říct dřív? 

Primátor Ing. Lajtoch:
- My jsme mysleli, že pan Puchalský materiál má, on se až teď ozval. Je to naše chyba. Šest 

zastupitelů materiál nemá, dvacet šest ano. Materiál odkládám, děvčata jej hned nakopírují.

Mgr. Puchalský:
- Vy jste pragmaticky a správně řekl, že je vás dvacet šest, proč byste něco rychle měli dělat, 

když si to odhlasujete. Já o tom jenom nebudu vědět nic. To je vše. 

p. Hlavinka:
- Opravdu ty přílohy nejsou složité. Kdyby byla dobrá vůle, už jen z toho důvodu, že pánové 

mohli říct na začátku jednání, že jim přílohy chybí. Na prostudování stačí pět nebo deset 
minut. Není tam nic složitého. 

Mgr. Grambličková:
- Přijde nás to na 45.000 Kč ročně.

Primátor Ing. Lajtoch:
- Vstupujeme do spolku, tak jak jsme schválili memorandum. Olomoucký kraj na svém 

posledním zasedání Zastupitelstva schválil tyto materiály a my jsme to pružně předložili 
zastupitelům. Paní Novotná pošle písemnou omluvu, protože to zavinila ona.

Mgr. Kulíšek:
- Odložme materiál na konec dnešního zasedání. 

1078/23/13/2014 Informace o jednání pracovní skupiny k zajištění úkolů vyplývajících z 
usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne 16. 4. 
2012;  vyhlášení místního referenda ve věci umístění zařízení na 
energetické využití odpadu na území statutárního města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA   I.:
1. bere na vědomí informace o jednání pracovní skupiny k zajištění úkolů vyplývajících             

z usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne 16. 4. 2012  (tj. pracovní 
skupiny pro přípravu místního referenda k otázce týkající se výstavby zařízení na energetické 
využívání odpadů), které jsou uvedeny v důvodové zprávě,

2. schvaluje změnu bodu 4. svého usnesení č. 478/11/11/2012 přijatého na 11. zasedání 
konaném dne 16. 4. 2012 tak, že nový text zní:
„4. ukládá primátorovi města Přerova, aby v případě, že studie proveditelnosti doporučí 
vybudovat ZEVO na území města Přerova, předložil zastupitelstvu návrh na vyhlášení 
místního referenda v této věci v souladu s příslušnými právními předpisy.“

VARIANTA II.:
1. bere na vědomí informace o jednání pracovní skupiny k zajištění úkolů vyplývajících z 

usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne 16. 4. 2012 (tj. pracovní 
skupiny pro přípravu místního referenda k otázce týkající se výstavby zařízení na energetické 
využívání odpadů), které jsou uvedeny v důvodové zprávě.

2. rozhodlo o vyhlášení místního referenda v souladu s § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním 
referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s termínem konání dne 14. června 
2014 v době od 10.00 hod. do 21.00 hod. a s těmito náležitostmi:
a)         označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje:
území statutárního města Přerova

b) znění otázky, popřípadě otázek, navržených k rozhodnutí v místním referendu:

VARIANTA A
SOUHLASÍTE S TÍM, ABY SE V AREÁLU ZÁVODU TEPLÁRNA PŘEROV  (TOVAČOVSKÁ ULICE) 
SPALOVAL KOMUNÁLNÍ ODPAD V ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU?

VARIANTA B
SOUHLASÍTE S VÝSTAVBOU ZAŘÍZENÍ NA ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU V AREÁLU 
ZÁVODU TEPLÁRNA PŘEROV (TOVAČOVSKÁ ULICE)?

c) odůvodnění návrhu:
Olomoucký kraj nechal v rámci přijaté strategie odpadového hospodářství Olomouckého kraje –
vytvoření systému nakládání s komunálními odpady, který by byl schopen naplnit všechny zákonné 
požadavky v odpadovém hospodářství a současně byl ekonomicky a sociálně přijatelný pro občany 
Olomouckého kraje, zpracovat Studii proveditelnosti – Integrovaný systém nakládání s komunálními 
odpady (dále Studie proveditelnosti).
V návrhové části Studie proveditelnosti byly hodnoceny 4 potenciálně vhodné lokality pro výstavbu 
zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO), mezi nimi i lokalita Přerov – areál teplárny Dalkia 
ČR a.s. Podle bodu 4.10.2.10 návrhové části Studie proveditelnosti je lokalita Přerov z pohledu možné 
výstavby ZEVO velmi vhodná z mnoha důvodů. Podle bodu 4.10.6 návrhové části Studie 
proveditelnosti (zhodnocení a porovnání lokalit výstavby ZEVO) je v současnosti pro výstavbu ZEVO 
nejlépe v současnosti připravena lokalita v areálu Teplárny Přerov; tato lokalita dostala v rámci 
zvoleného bodového systému nejvíce bodů a je možno ji dle Studie proveditelnosti objektivně 
doporučit jako favorita mezi navrženými lokalitami. 
Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání konaném dne 16.4.2012 přijalo usnesení č. 
478/11/11/2012, kterým mj. uložilo primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi, aby v případě, že Studie 
proveditelnosti – Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji doporučí 
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vybudovat ZEVO na území města Přerova, předložil Zastupitelstvu města Přerova návrh na vyhlášení 
místního referenda v této věci v souladu s příslušnými právními předpisy.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a k potřebě zjistit názor občanů statutárního města Přerova 
na realizaci takto významné investiční akce na území města (a tím i možnosti občanů realizovat své 
ústavně zaručené základní politické právo vyjádřit se k otázkám rozvoje své obce), bude usnesením 
Zastupitelstva města Přerova vyhlášeno místní referendum o otázce uvedené pod písm. b) této části 
návrhu na usnesení.

d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v 
místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce:

• odhad nákladů spojených s provedením místního referenda: 
Náklady spojené s provedením místního referenda budou činit odhadem 1 410 000,- Kč; podrobně viz 
příloha č. 2 důvodové zprávy.

• odhad nákladů spojených s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu:
Přímé náklady spojené s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu statutárnímu městu 
Přerov nevzniknou.

• způsob jejich úhrady z rozpočtu statutárního města Přerova:
Rozpočtovým opatřením pod bodem 3. usnesení.

2. Schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2324 Přijaté nekapitálové
příspěvky a náhrady

632,2 * + 15,0 647,2

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis.Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n.
(rezerva)

48 788,2 * - 1 395,0 47 393,2

6173 110 Místní referendum 0,0 + 95,0 95,0

6173 330 Místní referendum 0,0 + 950,0 950,0

6173 360 Místní referendum 0,0 + 365,0 365,0
*počáteční stav navazuje na jinou předlohu

4. bere na vědomí, že primátor deleguje členy okrskové a místní komise postupem dle důvodové 
zprávy.

5.  stanovuje výši zvláštní odměny za výkon funkce člena předsedy okrskové nebo místní komise ve 
výši 1.700,- Kč a člena okrskové nebo místní komise ve výši 1.214,- Kč.

i. Schvaluje podobu hlasovacího lístku pro místní referendum dle přílohy č. 3 důvodové zprávy.
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Diskuse:
p. Passinger:
- Blbnete, že se vyhlásí něco, když je nedostatek informací? Vždyť není schválen ani projekt, 

jestli to bude za 2 miliardy nebo za 3 miliardy. Projekt zpracovaný není. Všichni víme, že 
v Přerově je Teplárna, tak že nic se nemění, budeme dál dostávat teplo. V každém případě je 
Evropskou unií schváleno a každý to ví, že do země se ukládat nesmí. A my chceme položit 
nějakou otázku občanům, když 99,9% lidí nemá dostatek odborných informací, aby o tom 
mohli rozhodnout.

- Dávám protinávrh: referendum nevyhlašovat. Nejdříve zpracovat projekty, podklady, 
nechat to posoudit odborné skupině a pak se k tomu můžeme vyjadřovat. 

- Myslím si, že dojde k tomu, že jsme schopni politicky rozhodnout a máme dostatek 
informací, ti co chodí na ty komise, aby rozhodli, jakým způsobem by se mělo přistoupit 
k tomuto problému. 

Primátor Ing. Lajtoch:
- Já jsem žádný návrh ještě nedával. Můj návrh směřoval k variantě II. usnesení. 
- Dávám návrh variantu II. usnesení.

p. Passinger:
- Já dávám návrh vůbec referendum nevyhlašovat. Nehlasovat ani o variantě I. ani o 

variantě II. usnesení.

Mgr. Puchalský:
- Já se budu držet varianty II. usnesení. Jednak to, co přednesl pan Passinger, to byl trošičku 

chaos myšlení. Bez jakéhokoliv systému a vstupu do základních problémů kolem referenda. 
Referendum je politický nástroj a systém přímé demokracie. Nemá s odbornými názory a 
stanovisky nic společného. Je to totéž jako volební právo. Evropská unie absolutně 
nezakázala skládkování. To se velice mýlí. V příslušné normě je stanovena jakási hierarchie 
odpadu a my jsme povinni ji nepochybně dodržovat a byla transponována i do našeho 
zákona o odpadech. Z toho plyne, že občané mají právo v zásadních otázkách rozvoje města 
rozhodovat nepochybně v referendu a pan Passinger jim toto právo chce vzít. To je 
nedemokratický postoj. 

- Varianta II., odstavec 2) rozhodlo na návrh primátora o vyhlášení místního referenda 
podle §14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů s termínem konání ve dny komunálních voleb v říjnu 
letošního roku s tím, že místo konání bude na území statutárního města Přerova.

- Jako další protinávrh  ke 2)B) dávám otázku, která je srozumitelná, zcela jasná a není 
zavádějící, tak jako otázky pod A) a B), které jsou dle mého názoru nesrozumitelné a 
zavádějící. Chcete na území statutárního města Přerova spalovnu komunálního 
odpadu?

- Otázka podle zákona má být položena tak, aby na ni mohla být jednoznačná odpověď.

Mgr. Dvorský Ph.D.:
- K panu Passingerovi – tak jak formulovat návrh na usnesení to není úplně nejšťastnější. 

Podle mě by návrh měl znít v tom smyslu, že v podstatě revokuje usnesení zastupitelstva. 
Protože zastupitelstvo se vyjádřilo, že má být referendum. Pokud vy nechcete referendum 
vůbec, tak by se mělo revokovat usnesení. 

Mgr. Rašťák:
- Chtěl jsem navrhnout panu Passingerovi, aby využil bodu 2) varianty I., na schvaluje zrušení 

bodu 4). Tím, že bychom zrušili tento bod, tak by se nekonalo referendum. 

Mgr. Dvorský Ph.D.:
- Já musím souhlasit s tím, co říkal pan Puchalský v tom, že by mělo být naplněno usnesení 

zastupitelstva. Jednoznačně tady není prostor, jestli referendum ano, nebo ne. K odborným 
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podkladům k referendu – myslím si, že občané budou rozhodovat způsobem v podstatě 
politickým, tak jak je tomu ve volbách. Také to není ani ve volbách tak, že by občané měli 
získat tisíce informací ke každé politické straně a pak se rozhodnout. Občané se rozhodnou a 
tak jak se rozhodnou v podstatě rozdají karty. Občané mají dostatek informací, aby si udělali 
obrázek a řekli jestli ZEVO tady chtějí nebo nechtějí. Podle mě  by mělo být hlasováno 
v referendu, abychom věděli, jestli se má pokračovat v této věci nebo nemá. Spoustu 
informací nemáme šanci dopředu ani získat, protože těžko někdo bude zpracovávat rozsáhlé 
studie nebo projektové dokumentace, které jdou do milionů s tím, že nemůže vědět, jestli 
tady to ZEVO vůbec bude stát. Investor bude potřebovat znát názor občanů. Pokud bude pro, 
tak bude pokračovat a investovat miliony korun do přípravy projektu. 

- Nemůžu souhlasit s datem konání referenda. Není šťastné spojovat s komunálními volbami 
ze dvou důvodů. Komunální volby jsou věc rozsáhlejší, neměli by se stát záležitostí jedné 
jediné otázky. Občané by měli mít možnost se k otázce vyjádřit bez klišé dalších politických 
bojů, protože jde o otázku velice zásadní a neměla by se spojovat s politickým bojem, což 
komunální volby jsou. Stejně, pokud občané rozhodnou že ZEVO chtějí, je to věc, která se 
bude budovat desetiletí a bude přesahovat určitě jedno volební období, možná i dvě. Vůbec 
nemůžeme tušit, kdo bude na radnici třeba za deset let. Ten druhý důvod je také podstatný, a 
to ten, že zákon jasně říká, že místní referendum se prostě nemůže konat, tak jak si to asi 
většina lidí představuje, že přijdou do volební místnosti a bude tam jedna komise a vedle 
urny komunálních voleb hodí ještě papír do druhé urny. Komise nelze kombinovat, musely
by být dvě, dvě zasedací místnosti. Museli bychom kupovat vybavení ještě na jedny volby. 
Je to nepraktické a zmnožovalo by to náklady na volby.  

- Doporučuji variantu II., otázku B).

Mgr. Kulíšek:
- My se bavíme o ZEVU jako o fabrice s komíny. My jsme ve fázi, kdy řešíme integrovaný 

systém nakládání s odpady. Pokud ho nevyřešíme, nemůžeme řešit ani budování ZEVA. Já 
tvrdím jednu věc, o ZEVU více než referendum rozhodne velká EIA, která bude probíhat 
několik let, bude řešit dopady na životní prostředí a řekne, jestli vůbec to ZEVO tady stát 
může nebo ne. 

- Jsem zastáncem, aby referendum tady bylo. 
- Nemáme dostatek informací, abychom se rozhodovali o tom, jestli ZEVO v Přerově chceme 

nebo ne. Ve studii není uvedeno, že ZEVO má stát v Přerově. Nic takového tady napsáno 
není. O tom není rozhodnuto. Když jsem na řídícím výboru položil otázku, jestli je 
rozhodnuto o tom, že ZEVO má být v Přerově, bylo mi odpovězeno a máte to v důvodové 
zprávě, že tomu tak není, že o tom se bude jednat, až bude znám investor a bude založen 
integrovaný systém nakládání s odpady. 

- Referendum ano, ale ne teď, až budeme mít dostatek informací, abychom se mohli 
rozhodnout.

Mgr. Puchalský:
- S mnoha věcmi, co říkal pan Dvorský, nebo pan Kulíšek, souhlasím. Některé věci musím 

rozvést a podtrhnout. Jestli bude nebo nebude spalovna, žádné ZEVO, říkejme tomu pravým 
jménem, dokonce jsem to slyšel od odborníků na věci mediace, neoblbujme občany, říkejme 
tomu spalovna. I zákon o odpadech tento pojem zná. Nezná pojem ZEVO. To je uměle 
vytvořený pojem, který má budit zdání. Politika ano, je možné, že se samozřejmě před 
volbami spalovna stane politickým zápasem, to je pochopitelné a přirozené. Toho se 
nebojme. To tak je a referendum je politický nástroj řízení věcí města, který berou do svých 
rukou občané. Není pravda, že se toho bude zneužívat. Naopak, i z toho politického boje 
může vzejít názor. Pokud jde o konání referenda ve dny komunálních voleb. Ony budou ještě 
volby senátní. Pane Dvorský, na překážku realizace přímého práva a občanského práva na
referendum nemůže stát organizačně technická, nebo dílčí ekonomická věc. Dnes jsme tady 
rozhodili několik milionů a my nemáme na to, abychom zajistili řádně ve smyslu zákona 
referendum? Určitě máme. To jsou důvody, které mě vedou k tomu, aby referendum bylo co 
nejdříve. Souhlasím s tím, co říká pan Kulíšek. Ano, nebylo rozhodnuto. No jistě nebylo 
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rozhodnuto přímo. Ale je mnoho nepřímých nástrojů a variací, které z pohledu už jenom 
letošního roku jasně naznačují, viz. tzv. Hanácké ZEVO, že se opravdu kruh kolem Přerova 
uzavírá. Nesnažme se strategicky manévrovat tak, že je čas. Až bude EIA, bude velice 
pozdě. V té EII, se bude obec vyjadřovat a ten primátor by měl být zavázán podle výsledků 
referenda, jaká bude zaujímat stanoviska. To je ten klíč k tomu zásadnímu problému. Je 
nejvyšší čas.

- Jak jsem se dočetl, rychle zakládáme, shora tedy z kraje, nikoliv zdola, že se obce sdruží a 
budou spolkovat, ale shora, a tedy dekretovaně zakládáme spolek, jsme zakladateli. 
Domnívám se, že když jste přišli s Hanáckým ZEVEM, to je pochopitelně jiná záležitost. 
K tomu také bude vznikat spolek, k tomu taky budeme uzavírat smlouvu? My budeme 
nositeli toho spolku k Hanáckému ZEVU? Nekonkuruje si Hanácké ZEVO s tím ZEVEM 
Olomouckého kraje, tedy se spalovnou? Ta snaha v Přerově spalovnu mít je takřka evidentní. 

Primátor Ing. Lajtoch:
- Jsem přesvědčen, že pokud neuděláme referendum v červnu, nebo v září, tak příští rok budou 

informace pořád stejné. Neshodneme se, kdy by to referendum mělo být. Já navrhuji termín 
I. pololetí 2014.

p. Hlavinka:
- Díval jsem se na zákon o místním referendu jenom technicky, že musí být vyhlášeno do 90 

dnů od schválení v zastupitelstvu. 

Ing. Dostal:
- Když jsme přemýšleli, jestli referendum ano nebo ne, tak ano, s referendem samozřejmě 

souhlasíme, Mám pocit, že v dnešní době nemáme zásadní informaci, a to kdo bude investor. 
To je zásadní. Jestli je to investor soukromý, který hledá rychlou cestu k návratnosti nebo 
svazek obcí s krajem, kde návratnost 15 let není až takový problém. Neumíme občanům 
odpovědět. Kde to bude stát? Pokud v areálu Dalkie, souhlasí s tím Dalkie? Budoucí investor 
má nějakou předběžnou dohodu s Dalkií? Nevíme, Dalkie třeba řekne ne, a nebude stát nikde 
nic nebo obráceně, přijde Dalkie s někým jiným a řekne, my si to tady postavíme sami na 
našem pozemku, my nepotřebujeme souhlas města k ničemu. My si zpracujeme velkou EIU, 
která vyhoví všem parametrům a postaví to i bez nás. Občany by mohlo zajímat, jak velké to 
ZEVO bude. Budoucí investor by měl říct jak má řešenou dopravu, jestli zatíží město 
kamiony, nebo bude dopravovat po železnici. Zásadní otázka pro občany je, jaká bude cena
za výkup odpadu, když spalovna tady bude stát a za kolik se bude prodávat teplo. Na to 
nikdo neumí odpovědět. 

- Kdyby referendum bylo v letošním roce, sám nevím, jak mám hlasovat. 
- Navrhuji variantu I. usnesení.

Mgr. Puchalský:
- Místní referendum podle §15 se koná nejpozději do 90 dní po dni vyhlášení. Den 14.6. je 

nepříjemný pro občany a my chceme, aby měli komfort, protože jsou tři týdny před tím 
volby do Evropského parlamentu. 

Primátor Ing. Lajtoch:
- Týmově jsme hledali takový termín, aby se referenda zúčastnilo co nejvíce lidí. Termín 14.6. 

se nám zdál optimální. 

Mgr. Hrubá vedoucí oddělení právního:
- Ke dni konání místního referenda – podle §15 se místní referendum musí konat nejpozději 

do 90 dní po dni jeho vyhlášení. Tím vyhlášením se nerozumí den schválení v zastupitelstvu, 
ale den vyvěšení na úřední desce. Nejdříve zastupitelstvo schválí, to se vyvěsí a od tohoto 
dne se počítá lhůta 90 dnů. 

- K protinávrhu konání referenda ve dnech komunálních voleb – je problém v tom, že tam 
budou větší náklady a nekoresponduje to s usnesením, které máme v písmenu d). Přitom 
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odhad nákladů musí být součástí usnesení podle zákona. Pokud tam nebude správná částka, 
která bude větší než 1.410.000 Kč v případě, že se budou konat současně s komunálními 
volbami, tak to není správné usnesení a nelze o něm takto hlasovat.  

MUDr. Chromec:
- Nepovažuji zahrabávání odpadků pod zem za kulturní čin. Když jsme zakládali skládku, tak

se hovořilo o tom, že tato skládka bude na 70 let, podle fólii, které jsou na dně té skládky. 
Skládky dřív nebo později se stanou časovanou bombou. Varianta zahrabování mi připadá 
méně důstojná než varianta rozumného spalování. Když se někomu nelíbí název ZEVO, tak 
potom krematorium je spalování mrtvol. Myslím si, že ZEVO je speciální spalovna. Určitě 
nejde o to, tam primárně něco spálit, ale primárně se něčeho zbavit. Spojení termínu konání 
referenda s komunálními volbami považuji za naprosto primitivní. To by mělo být odvoleno 
naprosto mimo tento termín. Je to mnohem demokratičtější, než potom vymýval lidem 
mozky na téma ZEVO.

p. Zácha:
- Zopakuji svůj názor, který jsem několikrát zopakoval v pracovní skupině. Chceme na území 

Přerova spalovnu komunálního odpadu? Kdybych měl jít s touto otázkou k referendu, 
neumím se rozhodnout. Zásadní otázka pro mě je, to co tady padlo, kde bude spalovna nebo 
ZEVO stát a kdo bude investorem. Ta studie ukázala jako optimální lokalitu na naše město. 
Nikoliv povinnost, že to tady musíme stavět. Od Dalkie, ačkoliv ji vedení města oslovilo, tak 
jediná zpětná vazba je e-mailová korespondence, jedna jediná, kde se hovoří ze strany Dalkie 
o plánovaném zákonu o odpadech. Ten není schválen, ten se chystá. Teď rozšiřujeme 
skládku, také to není na věky. Dále se ptám, pokud to bude v areálu Dalkie, zda-li ten výkon 
z toho ZEVA nahradí to, co dneska Dalkie produkuje. Jestli ty zdroje bude mít dva, to 
znamená ZEVO a ještě k tomu bude Dalkie. Nebo jestli to bude pouze ZEVO. Já nejsem 
žádný odborník na životní prostředí, chci vysvětlit, co vychází dneska do ovzduší a co by 
mělo vycházet ze ZEVA. Jaké emise produkuje Dalkie a jaké by měla produkovat spalovna. 
Kolik toho odpadu budeme mít nahromadě. Budeme ho mít dost? Argumenty typu, že je to 
ve Švýcarsku, Dánsku. Kdyby to bylo tak rakovinotvorné, stavělo by se to tam? 

- Podporuji referendum, vyhlasme ho. Ve spolupráci s Krajským úřadem založme Svazek obcí 
a pojďme na tom dál pracovat. 

- Hovoří se, že Dalkie má výjimku na svůj kotel, že ho budou muset repasovat a hovoří se o 
částce 2 miliard korun. Je to pravda? Kdo to zaplatí? Možná to zaplatí občané. 

- Dneska svoláme referendum, u referenda je, aby bylo závazné a platné, nutnost získat určitý 
počet hlasů. Co když bude referendum neplatné?

Mgr. Puchalský:
- Navrhuji ukončit diskusi. Potom co promluví pan Hluzín, protože diskutace začíná poklesat 

do profesionality, ale takové, že pan Zácha nám tady předvedl školení. A to nechci.

Mgr. Hluzín:
- Nezpochybňuji, že by se mělo udělat referendum. Ale opravdu v současné době si můžeme 

leda udělat referendum, jestli chceme spalovnu nebo ZEVO. Nejsou žádné solidní 
informace. Já jsem příznivcem ZEVA nikoliv spalovny, pro mě je nejdůležitější otázka, jestli 
to bude soukromá záležitost nebo bude pod veřejnou kontrolou. Kdybych měl odpověď na 
tuto otázku, mohu jít k referendu. Takové zařízení musí být pod kontrolou veřejnou, takovou 
jistotu teď nemám. Musel bych asi hlasovat proti. Tyto informace nebudeme mít ani v říjnu. 
Možná je nebudeme mít ani za dva roky. 

- Hlasuji pro variantu I.

Ing. Dostal:
- Schvalme variantu I. a do komunálních voleb, ať si každá strana zvolí, jestli spalovnu či 

ZEVO ano nebo ne, a vznikne krásný průzkum trhu a všichni budou vědět, jak občané 
smýšlí. 
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p. Passinger:
- Většina diskutujících mě přesvědčila, že mám pravdu. Přesto stahuji svůj protinávrh.

Mohlo se ušetřit 1,5 milionu korun. 

Primátor Ing. Lajtoch:
- Byl jsem upozorněn, aby pan Puchalský u svého návrhu odhadl náklady.

Mgr. Karola:
- Stanovení nákladů je ze zákona povinná položka. Podstatný rozdíl spočívá v tom, jestli se 

bude konat referendum zvlášť nebo společně s volbami. Pokud společně, náklady budou 
vyšší. Částku neznám. 

Mgr. Puchalský:
- Náklady jsou stanoveny, žádný problém.

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského:  Při hlasování bylo pro 7, 4 proti, 14 se zdrželo,           
7 nehlasovalo.

Hlasování o návrhu primátora Ing. Lajtocha (v bodě 2) varianta II. otázka varianta A):  Při 
hlasování bylo pro 8, 9 proti, 11 se zdrželo, 4 nehlasovali.

Hlasování o návrhu Mgr. Dvorského: (v bodě 2) varianta II. otázka varianta B):  Při hlasování 
bylo pro 8, 6 proti, 11 se zdrželo, 7 nehlasovalo.

Hlasování o protinávrhu Ing. Dostala varianta I.):  Při hlasování bylo pro 26, 6 se zdrželo.

14.  RŮZNÉ

1079/23/14/2014 Doplnění smlouvy č.SML/0210/2014 o poskytnutí neinvestičního 
příspěvku ve výši 7.500,- Kč uzavřené dne 28. 3. 2014 mezi statutárním 
městem Přerova a subjektem Hasičský záchranný sbor Olomouckého 
kraje

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
č.SML/0210/2014 uzavřené dne 28. 3. 2014  mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem      
a subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČ:70885940, se sídlem 
Schweitzerova 91, Olomouc jako příjemcem neinvestičního příspěvku ve výši 7.500,- Kč.
Dodatkem č. 1 bude doplněn čl. I. odst. 2 smlouvy o činnosti bodů c), d):
c) provoz, údržba, revize a opravy koncových prvků (sirén) jednotného systému varování a 

vyrozumění obyvatelstva (dále jen JSVV) na území poskytovatele 
d) provoz a údržba zadávacího pracoviště systému JSVV umístěného v Centru krizového řízené 

poskytovatele v objektu příjemce na adrese Šířava 25, 750 00  Přerov. 
Ostatní ujednání smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku se nemění.
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Diskuse:
Mgr. Puchalský:
- Chci konstatovat, že SpP je dostatečně připraveno diskutovat k materiálu označenému 13.1.

Při hlasování bylo pro 30, 2 nehlasovali.

1080/23/14/2014 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2013

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Přerov 
za rok 2013.

Diskuse:
Mgr. Teriaki:
- Ke konci roku 2013 měla Městská policie 50 strážníků, přičemž věkový průměr je 42 let. 

V roce 2013 jsme přijali 4156 oznámení. Celkem bylo řešeno 6000 přestupků, byly uděleny 
blokové pokuty ve výši 1.055.400 Kč. Bylo provedeno 144 zákroků proti podnapilým, 
přičemž na záchytnou protialkoholickou stanici bylo umístěno 19 osob. Bylo řešeno 580 
drobných krádeží, nahlášeno 20 nepovolených skládek, 9 vraků. Bylo předáno 93 podnětů na 
odchyt psů. Bylo řešeno 730 přestupků v rámci veřejného pořádku. Přestupky v rámci 
občanského soužití byly řešeny v 51 případech. Řešili jsme 580 přestupků cyklistů, 4232 
dopravních přestupků a Policii ČR bylo předáno 133 trestných činů. Donucovací prostředky 
byly použity v 45 případech. Účastnili jsme se 92 bezpečnostních opatření. 

Při hlasování bylo pro 32.

1081/23/14/2014 Stanovení počtu zastupitelů

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání stanovuje v souladu s § 67 zákona číslo 128/2000 Sb.,     
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Přerova       
na volební období 2014 - 2018 na 35.

Diskuse:
Mgr. Grambličková:
- Přerov míval padesát tisíc obyvatel, teď máme čtyřicet pět tisíc obyvatel.
- Dávám protinávrh: 31 členů zastupitelstva.

Mgr. Puchalský:
- Počet obyvatel Přerova poklesl víc jak o 10%. Dávám protinávrh na 33 zastupitelů.
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p. Passinger:
- Já navrhuji 35 zastupitelů. Není to otázka o počtu, ale kvalitě zastupitelů. 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského (33 zastupitelů):  Při hlasování bylo 7 pro, 1 proti, 16 
se zdrželo, 8 nehlasovalo.

Hlasování o protinávrhu Mgr. Grambličkové (31 zastupitelů):  Při hlasování bylo pro 9, 2 proti, 
16 se zdrželo, 5 nehlasovalo.

Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 22, 1 proti, 6 se zdrželo, 3 nehlasovali.

1082/23/14/2014 Obecně závazná vyhláška č. …/2014, o zákazu provozování loterií a 
jiných podobných her na celém území města

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, MUDr. Michal Chromec, Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D, 
klub ČSSD.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. …/2014     
o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města v předloženém znění.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:
- Když jsem obdržela tento materiál, tak jsem se zaradovala, že i pan MUDr. Chromec a pan 

Dvorský změnili názor a že se vypořádali s argumenty, když jsme navrhovali asi sedmkrát 
přijetí vyhlášky zakazující hazard na území města Přerova. Že se vypořádali hlavně s tím, že 
nám nebude vadit, že hráči budou jezdit do jiných měst, že už nemáme obavy z ilegálních 
heren a hlavně jsem si myslela, že jsme našli ty peníze, které nám budou asi chybět. Teď 
slyším, že tedy ne. Já jsem si ale myslela, pane doktore, v důvodové zprávě uvádíte, že cílem 
vyhlášky je ochrana sociálně slabých atd. To by vám především přece mělo ležet na srdci a 
nevím, proč bychom měli čekat na termín 31.12.2015. Já si neodpustím poznámku, že 
s tímhle materiálem jste opravdu přišli s panem Dvorským v souvislosti s tím, že vám leží na 
srdci ochrana těch sociálně slabých a nejen to, že budete kandidovat na senátora a primátora 
města Přerova. Protože věřím tomu, že chcete chránit sociálně slabé, tak si myslím, že 
podpoříte můj protinávrh, aby ta vyhláška začala platit od 1.1.2015.

Ing. Šlechta:
- Já poprosím obsluhu, aby pustila prezentaci, kterou mám připravenou k našemu návrhu 

vyhlášky. Nebudu mluvit k dalšímu materiálu.
- Důvodová zpráva ČSSD je velice krátká. Máme data za rok 2009, ale i 2014. Za tu dobu 

jsme dali návrhů devět a ani jeden neprošel. Toto je desátý návrh. Důvodovou zprávu ČSSD 
tady máte zobrazenou, takže můžeme jít k dalšímu bodu. Začalo to vše v únoru 2009, kdy 
jsme byli vyloučeni z pracovní komise rady, pokusili jsme se navrhnout dočasný výbor 
zastupitelstva, který by  připravil novou vyhlášku. Neprošel tento návrh. Jaké byly většinové 
názory zastupitelů v průběhu času k jednotlivým našim návrhům na zákaz automatů? Dne 
20.4.2009 byla velká show, kdy tady byl pan poslanec Němec, který měl celou problematiku 
na starosti. Dověděli jsme se od pana primátora, že určitým způsobem se omezil, zastavil 



92

počet výherních automatů, pan náměstek Kulíšek potvrdil slova pana Němce, že bychom 
prohráli eventuální soudní spor, že by nás čekali nemalé, dost vysoké náhrady škod. Jak se 
časem ukázalo, již tehdy jsme mohli video-loterijní terminály zakázat. V říjnu 2011, kdy 
jsme opět neuspěli, pan náměstek nám tvrdil, že vyhláška z roku 2009 je v Olomouckém 
kraji vyhodnocena jako jedna z nejlepších, a protože nikdo není znalcem ústavního práva, 
jedině koaliční zastupitelé měli zdravý selský rozum, a proto náš návrh odmítli. V prosinci 
2011 jsme byli ubezpečováni, že nikdo se za herny nebije, že došlo k poklesu z 68 heren a 
budeme jich mít 44. Argumentace pana náměstka Kulíška byla, že se chystá nová legislativa, 
nevíme, co bude za rok, a proto nebudeme náš návrh podporovat. Únor 2012, nějak jsme to 
zastavili a omezili. Pan zastupitel Chromec navrhl posunutí účinnosti námi navrhované 
vyhlášky z 1.3.2012 na 1.1.2013. Dne 16. dubna 2012 pan Chromec navrhl plošné zrušení k 
31.12.2014. Protože všechny ostatní návrhy jsou populistické. Pan náměstek potvrdil to, že 
vyhlášky mají svým způsobem dopad na herny. Červen 2012 už se mění argumentace, máme 
tady krvavé peníze, jak nám sdělil pan náměstek Zácha, a je třeba se podívat na to, kolik 
máme žádostí. Pan náměstek Kulíšek řekl, nechť se rozhodne celostátně, heren ubylo, a za 
těmi dveřmi, jestli je pět nebo deset automatů je úplně jedno. Dne 17. června 2013 opět 
stejná argumentace, máme ty prostředky, dáváme je do grantů a do podpor, příznivci hazardu 
nejsme. Říjen 2013 – bezpečnost ve městě je standardní, spíše klesá kriminalita ve vztahu 
k automatům na území města Přerova, jsou určité problémy v lokalitách kolem Škodovy 
ulice, ale situace je stabilizována. Pan primátor si myslel v říjnu, že jsme toho udělali hodně 
a některá města se podle nás učí. Rok 2009 máme 59 heren, rok 2014 máme 44 heren. O 
25% se nám podařilo snížit počet heren. Automaty celkem v roce 2009 máme 642, v roce 
2014 máme 604 automatů. Počet automatů jsme snížili o 6% oproti roku 2009. Když si 
vezmeme počty obyvatel na jeden automat, v roce 2009 jsme měli 72 obyvatel na jeden 
automat, v roce 2014 máme 74 obyvatel na jeden automat. Reálný pokles je jenom o 3% 
oproti úrovni roku 2009. Počty výherních hracích přístrojů v roce 2009 je jich 38%, v roce 
2014 jich máme 51. Tady je to úžasné číslo 13%. Bohužel legrace končí. V roce 2009 máme 
255 video-loterijních terminálů, v roce 2014 již 553. Oproti roku 2009 jsme na dvojnásobku. 
Je třeba zopakovat, že není automat, jako automat. Výherní hrací přístroj je jednoduchá 
mašinka, na které v průběhu hodin prohrajete maximálně několik tisícovek, na video-
loterijním terminálů během čtyř hodin prohrajete bez problémů třeba osmdesát tisíc. Hráčství 
postihuje osoby v různém společenském postavení, nejvíce ohroženou skupinou jsou děti. 
Celosvětový údaj uvádí 13 až 48 % patologických hráčů, kteří si opatřili prostředky na 
hazardní hru nelegálním způsobem. Dle výzkumu mezi 47 patologickými hráči psychiatrické 
léčebny v Bohnicích činila finanční ztráta v důsledku hazardu před léčbou v průměru 
1.570.000 Kč na jednu osobu. V psychiatrické léčebně v Kroměříži to je dokonce 2.328.000 
Kč. Když se podíváme čistě na počty těchto video-loterijních terminálů v počtu na obyvatele, 
tak průměr v celé ČR je 172. Jediný, kdo se od nás době učil, byla Olomouc, ta má 76. 
Všechna ostatní města už se učila špatně. Ostrava má 95, Plzeň 103, Brno 135, Hradec 
Králové 183. Vidíte, jak vyhláška, kterou jste tady celou dobu podporovali, byla vynikající. 
Národní protidrogový koordinátor: v riziku vzniku problémového hraní se pohybuje kolem 
5% obyvatel ve věku 15 až 64 let. To odpovídá 350 tisícům obyvatel naší země. Z toho 
patologických je 42 tisíc. Nejméně tři pětiny obcí, které mají na svém území gheto, tak je 
zároveň trápí hazard, což je v kontextu dalších problémů, které se tam hromadí, jako jsou 
dluhy, nezaměstnanost nebo problémy s bydlením. Jsou to velmi závažná zjištění. Ze studie
o narůstajícím objemu hazardu v ČR provedené fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy 
vyplývá, že v přepočtu na jednoho obyvatele včetně dětí a mladistvých se u nás prosází přes 
12.000 Kč na hlavu. V průměru je podle studie návratnost vložených peněz 75%, to 
znamená, každý Čech hypoteticky prohraje přes 3.000 Kč ročně. Hazardní hry jsou sociální 
zlo, které zasahuje všechny vrstvy společnosti. Podle studie ESPA o alkoholu a jiných 
drogách, hraje na hazardních automatických přístrojích téměř denně 1,1%  chlapců ve věku 
16 let a zkušenost s hazardem před osmnáctým rokem uvedlo přes 32% patologických hráčů. 
Sociolog Ivan Gabal hovoří o sekundárním zdanění chudých, kdy podstatná část sociálních 
dávek se přesype do kapes soukromých osob. V ghetech vzniká svět černé ekonomiky, 
lichva, prostituce, kriminalita a hazard. V analytické části strategického plánu města Přerova 
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se dozvíme, že největším problémem, který se na poli závislosti v romských sociálně 
vyloučených lokalitách a obecně mezi rómy ve městě Přerově objevuje, je hra na výherních 
automatech a s tím spojené gamblerství. Statutární město Přerov vydalo obecně závazné 
vyhlášky, jež ve městě částečně regulují možnosti hraní na automatech, na druhou stranu ale 
tuto problematiku neřeší důsledně a komplexně, takže se nepodařilo tento nežádoucí 
patologický jev odstranit. Jak mi bylo dodáno v datech z magistrátu, máme tady 10 heren, ve 
kterých nám tady vesele figurují i video-loterijní terminály, které nejsou povoleny 
vyhláškou. 

Mgr. Hluzín:
- V současné společenské situaci ve státě, městě i v tomto zastupitelstvu nelze jinak, než 

pravděpodobně přijmout obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování loterijních a 
jiných podobných her. Potom přeji příští radě hodně úspěchů v tom, kde hledat prostředky na 
sport a hodně vděčných živnostníků, nemyslím teď majitele velkých heren, ale těch, kterým 
pomáhají hrací automaty udržet malé hospody. 

Mgr. Puchalský:
- Budu ironický, budu hovořit v nadsázce. To, co mám před sebou, je skutečně příběh, který 

bych mohl nazvat od Němce po Chromce. Osud té vyhlášky je přesně takový. Nejprve 
drama, zastrašování a teď velmi jednoduché zdůvodnění, proč to děláme. Já přesto považuji 
návrh pana Chromce a pana Dvorského za kompliment Společně pro Přerov, neboť konečně 
po sedmi letech pochopili a uznali, že jiná cesta jak nakládat s hazardem není. Mě jenom 
překvapilo, že to kolegovi Chromcovi trvalo tak dlouho. Ale stalo se. Jsem rád. 

Mgr. Dvorský PhD.:
- Někdo se ptá proč ta důvodová zpráva je v takovém rozsahu v jakém je. Ten důvod proč tuto 

vyhlášku vydat, je v důvodové zprávě. To je to hlavní proč se to dělá. Okolnosti proč nyní, je 
to právě proto, že člověk, který se účastní radniční koalice má na starosti trochu větší 
zodpovědnost s ohledem na to všechno, co musí fungovat a k tomu jsou třeba i ty finanční 
prostředky. To na svých bedrech opozice nenese, ale hold ten, kdo to na svých bedrech má, 
ten musí uvažovat i tímto způsobem. Dokud tady byla předchozí vládní garnitura, tím 
myslím v Praze, tak v podstatě neexistovala žádná šance na to, že se nějakým způsobem 
změní financování především sportu. Nyní ta situace je úplně jiná. Myslím, že to popsal i 
doktor Chromec. Je to průnik toho, co je potřeba s tím, co je možné. Politika i v těchto 
věcech je umění možného. Myslím si, že v tuto chvíli můžeme dosáhnout maxima dobra pro 
ty, kteří to potřebují s tím, abychom zajistili maximum dobrého pro ty, kteří potřebují naopak 
ty peníze, které z toho plynou. Tady uděláme maximum pro obě ty skupiny.

Ing. Pospíšilová:
- Pane Dvorský, jestli jsem dobře pochopila, my sice chceme vyhláškou chránit sociálně slabé, 

ale až na to budeme mít. Já proto navrhuju od 1.1.2015. Ano, v rozpočtu 2014 zřejmě 
počítáme s příjmy z loterií. Ale na to se asi budeme muset připravit. Pokud vám leží ti
sociálně slabí na srdci a chcete je opravdu chránit. 

- K panu Hluzínovi bych chtěla říct, že ti, kteří přijdou, budou to mít těžké. Vy jste ještě 
zmínil, co mají dělat ti živnostníci, kteří tam mají ty automaty jako přivýdělek. A co mají 
dělat ti, kterým jsme v podstatě tu možnost vzali, protože to bylo v blízkosti škol? Někteří si 
nemohli dovolit přebudovat vchody, aby se jich vyhláška netýkala. 

Mgr. Grambličková:
- Mně osobně to připadne celé trapné, co tu probíhá. Dva materiály, které se od sebe liší 

minimálně, o jeden den. Předpokládám, že byl dodržen jakýsi harmonogram, v jakém ty 
materiály přišly. Opravdu je to trapné. Je dobře, že komunální volby jsou jedenkrát za čtyři 
roky, jinak by se tady nic nedělo. Natož senátní volby. Jsem ráda, že adept na senátora a 
pana primátora prozřeli, protože doposud to ignorovali, tyto návrhy na rušení heren, z větší 
části. Vím, že v jednom případě se jednou hlasovalo pro zrušení heren. Mě to připadne jako 
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tunel na dlouhodobou snahu jedné části zastupitelstva, tady toto prosadit. Ačkoli ne finanční. 
Budu hlasovat, jako vždy jsem hlasovala, pro zákaz provozování loterií, ať už to předkládá 
kdokoliv. Je to dětinské. 

Ing. Dostal:
- My jsme vždy hlasovali pro zrušení hracích automatů, i když jsme byli jediní z koalice. Mrzí 

mě, že pan Šlechta to ve své zprávě, asi z taktických důvodů, vynechal. Hlavně musíme 
poděkovat volbám, které se blíží, jinak si myslím, že by tohle z naší strany pravděpodobně 
nepřišlo. Mám pocit, že jestli se budeme přehadovat o účinnosti  a termínech, tak se nakonec  
neshodneme a dopadne to tak, že nic nepřijmeme. Zvažme, ať alespoň jeden návrh 
odsouhlasíme. 

Mgr. Puchalský:
- Jsem zmocněn předkladateli stáhnout náš návrh vyhlášky z programu jednání 

zastupitelstva. 

p. Zácha:
- Já svůj názor neměním. Postavím se k tomu pragmaticky, protože od koaličních zastupitelů 

ten návrh projde. Vysíláme signál do sportovních klubů, občanských sdružení, svazu tělesně 
postižených, že o peníze z loterií přijdeme. Musíme nést zodpovědnost a hledat úspory někde 
jinde. 

pí Jandová:
- Ptám se pana Chromce, co změnilo jeho pohled na celou věc? Protože pan doktor vždycky 

ví, co dělá. 

p. Passinger:
- Můj žádný volič nechodí do hracích heren. Já podpořím jednoznačně tento materiál.

Primátor Ing. Lajtoch:
- Já jsem zachytil v regionální televizi Praha šot, týkající se okamžitého zrušení loterií na 

území města a místních částí. Nechám vám jej promítnout. 
- Promítnutí ukázky.
- Podporuji návrh pana Chromce.

MUDr. Chromec:
- Vždycky jsem byl ztotožněn s tím, že hazard je špatná věc. Vybavila se mi slova Benjamina   

Franklina, že ti, co upřednostňují bezpečí před svobodou, si nezaslouží ani bezpečí ani 
svobodu.

Mgr. Kulíšek:
- Navrhuji ukončení rozpravy a hlasování o usnesení.

p. Laga:
- Chci se zeptat, jestli je to novota, která tady zazněla, protože v kině jsem tu ještě nebyl. Teď 

jsem uviděl kino, což mě potěšilo. Kdo si to objednal, od kterého režiséra? Která společnost, 
která provozuje automaty, si to zaplatila? 

Primátor Ing. Lajtoch:
- Já jsem to viděl v Praze na regionálním vysílání, požádal jsem Televizi Přerov, jestli by to 

mohla doplnit v rámci projednávání materiálu. Je to určitý názor. Žádné závěry jsem z toho 
nedělal.

Mgr. Puchalský:
- K panu Lagovi, vím pro koho, pro Alcaponeho, producentem byl Jiří Lajtoch.
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Hlasování o protinávrhu Ing. Pospíšilové (účinnost od 1.1.2015):  Při hlasování bylo pro 11, 2 
proti, 14 se zdrželo, 5 nehlasovalo.

Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 31, 1 nehlasoval.

14.5 Obecně závazná vyhláška č. …/2014, o zákazu provozování sázkových her, loterií a 
jiných podobných her na celém území města

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Ing. Richard Šlechta, Mgr. Helena Netopilová, Mgr. 
Vladimír Puchalský.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. …/2014 o zákazu provozování sázkových her,  loterií a jiných 
podobných her na celém území města v předloženém znění

Předkladatel materiálu Mgr. Vladimír Puchalský předlohu stáhl.

1077/23/13/2014 Zakladatelská smlouva a stanovy spolku Odpady OK, z.s., členství 
statutárního města Přerova v tomto spolku.

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje zakladatelskou smlouvu a stanovy spolku Odpady OK, z.s. ve znění dle Přílohy č. 1 
důvodové zprávy,

2. schvaluje členství statutárního města Přerova jako zakladatele ve spolku Odpady OK, z.s.,

3. deleguje Ing. Jiřího Lajtocha a v době jeho nepřítomnosti Mgr. Josefa Kulíška jako 
zástupce statutárního města Přerova na zasedáních valné hromady spolku Odpady OK, z.s.,

4. schvaluje Bc. Václava Zatloukala jakožto osobu určenou k jednání na ustavující členské 
schůzi spolku Odpady OK, z.s.,

5. navrhuje do funkce člena správní rady spolku Odpady OK, z.s. za statutární město Přerov 
zvolit Bc. Václava Zatloukala

Diskuse:
Mgr. Netopilová:
- Za sebe mohu říct, že jsem proti tomuto spolku Odpady OK. Jsem přesvědčena, že tento 

spolek je legitimizací budoucí výstavby spalovny, že pravý účel, který tady není popsán je 
ten, aby se postupně obce zavázaly v dodávce odpadu, do té zamýšlené spalovny. Budu 
hlasovat proti.
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- Ptám se, jak se vlastně na ten spolek tváří ostatní obce.

Ing. Symerský:
- Na posledním řídícím týmu víceméně jednohlasně všichni zástupci obcí s rozšířenou 

působností projevili zájem vytvořit tento dobrovolný svazek obcí mikroregionu spolu 
s Olomouckým krajem. Když jsme vedli komunikační kampaň, kdy jsme během loňského 
roku spolu se studií proveditelnosti a záměrem Olomouckého kraje, dát všechny obce v kraji 
dohromady a vytvořit takový spolek, tak zhruba 80% obcí při dotaznících vyslovilo zájem, 
že by bylo vhodné řešit tuto problematiku společně. 

Mgr. Kulíšek:
- Neexistuje žádný řídící výbor pro vybudování spalovny. Existuje řídící výbor pro budování 

ISNA. 

Hlasování o doplněném usnesení (návrh primátora Ing. Lajtocha):  Při hlasování bylo pro 24, 2 
proti, 1 se zdržel, 3 nehlasovali.

15.  NÁMĚTY, DOTAZY A  PŘIPOMÍNKY

Ing. Machát:
- Dávám návrh na usnesení ve věci, týkající se prověření střechy, tak jak jsme měli 

v bodě materiálu označeného 4.7.1.

1083/23/15/2014 Podnět zastupitele

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova připravit na další jednání 
Zastupitelstva města Přerova právní rozbor případu Opravy střechy bod 4.7.1 projednávaný na           
23. zasedání ZM. Prověřit tvrzení spoluvlastníka, který vystoupil na zasedání ZM. Prověřit zakázky od 
dodavatele této zakázky v následujících třech letech od předání díla.

Při hlasování bylo pro 26, 1 se zdržel, 3 nehlasovali.

1084/23/15/2014 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy     
a připomínkami vznesenými na 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 16.6.2014

p. Holan, občan města Přerova, člen hnutí ANO:
 Chci se zeptat, jak je to s průmyslovými zónami. Jak jsou řešeny a jestli jsou připraveny pro 

případ, že by se objevil nějaký vhodný investor. 
 Chci se zeptat, když budete dělat plán rozvoje města na příští volební období, chtěli bychom 

být přizvaní do pracovních skupin.
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Mgr. Kulíšek:
- Jediné místo určené pro rozvoj podnikání je ve vyšším územním plánu ten prostor mezi 

letištěm, Přerovskými strojírnami až po vlakové nádraží. Je to uvedeno jako zóna pro 
logistické centrum, které by se zde mohlo budovat a které můžeme investorům nabízet. 
Dělali jsme studii prostorů, kde by mohly další plochy vzniknout. Bohužel, ta strana směrem 
na Olomouc je zablokovaná výstavbou kanálu, rychlodráhy, dálnice. Tam jsou všude 
uzávěry. Tam, kde by se dal Přerov průmyslově rozšiřovat, tam to v podstatě nejde. 

Ing. Gala vedoucí Odboru koncepce a strategického plánování:
- Zóny ve městě Přerově jsou součástí územního plánu. Bohužel každá zóna obsahuje spoustu 

soukromých pozemků. Město Přerov ty pozemky v těchto zónách v podstatě nemá, jsou to 
maximálně nějaké polní cesty. Vzpomenu jeden příklad, je to Újezdec, kdy ve své době 
společnost Delphi, která chtěla investovat v rámci ČR. Šlo o pozemek u ulice Hlavní 
v Újezdci, byl problém pozemek vykoupit. Město ho vykoupilo za 25 milionů korun. 
Investor nakonec nepřišel. Další investoři se v té lokalitě už neobjevili. Zóna, kterou zmínil 
Mgr. Kulíšek je zóna pro terminál logistické centrum. Pozemky tam vykoupené nejsou, 
protože částky za výkupny jsou horentní. Obecně je schváleno ve vládě, že by byla podpora 
logistických center. Je to zatím proklamováno verbálně. Vlastní program zatím nastaven 
nebyl. Nevím, jestli bude nastaven na výkupy pozemků nebo jestli by byl na zainvestování 
inženýrských sítí nebo podobně. 

- Územní plán je zveřejněn na webových stránkách města Přerova. 

Primátor Ing. Lajtoch:
- Do pracovní skupiny vás určitě přizveme. Myslím, že tam pan Vrána je. Pokud to složení 

pracovních skupin není uzavřeno.

Ing. Gala:
- Rada schvalovala tu hlavní komisi, byli tam i členové pracovních skupin. Co se týká 

politického spektra, jsou tam zástupci současného zastupitelstva a zástupci společností ve 
městě Přerově. Hnutí ANO tam v této fázi nefiguruje. 

Primátor Ing. Lajtoch:
- Pan Gala vás bude informovat. 

Mgr. Netopilová:
   Nevidím tady paní Kočicovou. Chtěla bych poprosit, mám dosti ohlasů, které se týkají 

optimalizace městské hromadné dopravy. Ohlasy nejsou příliš potěšující. Vím o tom, že se 
dokonce sbíraly podpisy ve Vinarech, protože večer autobusové spojení do Vinar je horší
než bylo. Lidé chodí pěšky z Předmostí, třeba ve 20.00 hodin, kdy jít mezi poli od Popovic 
do Vinar není moc příjemné. Stěžují si i obyvatelé, kteří obývají pečovatelské domy ve 
městě, že jsou vynechané některé zastávky. Jednala jsem již s paní Kočicovou, říkala mi, že 
některé věci už jsou v řešení. Ona jistě sbírá podněty od občanů, chci poprosit, abychom byli 
pravidelně informovaní o této věci, jak se vyvíjí, co je možné udělat pro občany. Je zájmem 
města, aby podpora MHD byla co největší. Osobně nechápu, proč to, co fungovalo, bylo 
nahrazeno něčím, co až tak extra nefunguje, hlavně v těch večerních hodinách a o víkendech. 

   Před rokem proběhla, pro někoho bohulibá, pro někoho poněkud zvláštní akce spojená 
s Nadací Malý Noe. Ráda bych věděla od města, tak to bylo slíbeno, kam šly peníze od 
občanů, kteří ten projekt sadu financovali a myslím, že je v zájmu města, které se                
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pro tento projekt spojilo s místním vyhlášeným exekutorem, aby město mohlo občanům 
doložit, kam peníze šly. Doufám, že si to hlídá. 

Primátor Ing. Lajtoch:
- Na dotaz paní Netopilové odpovíme písemně.

Při hlasování bylo pro 29.

16. ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 28. dubna 2014         
ve 23.15 hodin.

V Přerově dne 5. května 2014

                                                                                                                    Ing. Jiří Lajtoch
                                                                                                                primátor města Přerova

                                                                                                                    Ing. Tomáš Dostal
                                                                                                               člen Rady města Přerova

                   Petr Laga
   člen Zastupitelstva města Přerova


