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Z Á P I S

z  25. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 15. září 2014

POŘAD:
---------------
1. Zahájení

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

3. Majetkoprávní záležitosti

4. Finanční záležitosti

5. Veřejné zakázky

6. Rozvojové záležitosti

7. Školské záležitosti

8. Sociální záležitosti

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

10. Různé

11. Náměty, dotazy a připomínky

12. 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 
Ing. Richard Šlechta
RSDr. Josef Nekl
RNDr. Emil Krestýn Ph.D.

D. Hosté: dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

primátor Ing. Lajtoch:

„Vážené dámy a pánové, vážení hosté, zahajuji 25. 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, RSDr. Josef Nekl, Ing. Richard Šlechta, RNDr. Emil     
Krestýn Ph.D.

Dostaví se později:  Marta Jandová, Ing. Ivan Machát, Mgr. Zdeněk Schenk, MVDr. Jiří Skyva.

Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města, v počtu 27. Proto je zasedání 
schopno se právoplatně usnášet.“

Na zasedání se dostavila paní Jandová.
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Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 16. června 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. Jaroslava Čermáka                 
a Ladislava Mlčáka.
Při hlasování bylo pro 25, 3 nehlasovali..

Zapisovatelkou jmenuji paní Ludmilu Schönovou.

Písemné pozvání na dnešní 25. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 
bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 20. srpna 2014, 
pod evidenčním číslem 451. 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 25. zasedání 
Zastupitelstva města? 
Mgr. Puchalský:

 Já několik organizačně technických poznámek ke svolání zastupitelstva. V úvodu, jste pane 
primátore konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno, nepochybně ve formálním 
slova smyslu. Součástí řádného a včasného svolání je řádné a včasné doručení projednávaných 
materiálů. Já, ještě než jsem odcházel na zastupitelstvo, jsem poslední materiál dostal v 11.30 
hodin dnes. Nebudu konstatovat z pohledu průběhu minulého týdne, kolik těch materiálů jsem 
dostal. Já nepovažuji takto připravené zastupitelstvo za řádně a včas svolané. Do určité míry to 
paralyzuje možnosti zastupitelů se řádně připravit v mnoha zásadních věcech, nehledě na to, 
že některé materiály, které se dostávaly postupně, nikoliv řádně a včas na naše monitory, tak 
jsou natolik závažné, že by potřebovaly samozřejmě diskusi. Nehledě na to, že je poslední 
jednání zastupitelstva tohoto volebního období, a ty materiály, které jste postupně předkládal, 
jako svolavatel zastupitelstva, jsou velice významné, jako je Strojař, jako je domov důchodců 
Skeneho, územní opatření o stavební uzávěře atd. Já osobně nepovažuji poslední jednání 
zastupitelstva za řádně a včas svolané, jak na základě zákona o obcích, tak na základě 
jednacího řádu. 

Na zasedání se dostavili Ing. Machát a Mgr. Schenk.

primátor Ing. Lajtoch:
Ano, deset materiálů bylo posláno dodatečně z toho důvodu, že zasedala 10. září Rada města Přerova. 
Proto jsme termín zasedání zastupitelstva posouvali o týden, protože se vyskytla celá řada aktuálních 
materiálů k projednání v závěru minulého týdne, které jsme chtěli předložit na toto poslední 
zastupitelstvo.
Navrhuji, aby materiál označený 4.1 Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí 
města byl projednán v bodě 9) Různé společně s materiálem označeným 9.4 Zrušení společnosti 
Regionální letiště Přerov, a.s.

Žádám Vás o hlasování projednání materiálu 4.1 v bodě 9) Různé s materiálem 9.4 : Při hlasování 
bylo pro 30.

Hlasování o upraveném programu:  Při hlasování bylo pro 28, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.
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1138/25/1/2014 Zahájení, schválení programu 25. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 15. září 
2014

2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka a pana Ladislava Mlčáka za ověřovatele 25. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova

Zasedání Zastupitelstva řídí náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA OD 24. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA, INFORMACE Z VÝBORŮ

1139/25/2/2014 Návrh na zrušení výborů Zastupitelstva města Přerova a osadních 
výborů.

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odvolává v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů,  předsedy a členy výborů s účinností k 11. 10. 2014 a zároveň k tomuto 
dni ruší Výbor finanční a  Výbor kontrolní

2. odvolává v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, předsedy a členy osadních výborů s účinností k 11. 10. 2014 a zároveň     
k tomuto dni ruší Osadní výbor pro místní část Předmostí, Osadní výbor pro místní část 
Popovice, Osadní výbor pro místní část Lýsky,Osadní výbor pro místní část Vinary, Osadní 
výbor pro místní část Lověšice, Osadní výbor pro místní část Újezdec, Osadní výbor pro 
místní část Žeravice, Osadní výbor pro místní část Dluhonice, Osadní výbor pro místní část 
Kozlovice, Osadní výbor pro místní část Henčlov, Osadní výbor pro místní část Čekyně, 
Osadní výbor pro místní část Penčice.

Při hlasování bylo pro 29, 1 nehlasoval.

1140/25/2/2014 Informace o činnosti Rady města Přerova od 24. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o usneseních Rady města 
Přerova od 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Při hlasování bylo pro 28, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.
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Na zasedání se dostavil MVDr. Skyva – je přítomno 31 zastupitelů.

3. MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

1141/25/3/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5384/2     
v  k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č.  5384/2, zahrada, o výměře 550 m2, v k.ú. 
Přerov.

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku  p.č. 5384/2, 
zahrada, o výměře 941 m2, v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

1142/25/3/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5382/1     
v  k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č.  5382/1, zahrada, o výměře 491m2, v k.ú. 
Přerov.

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku  p.č. 5382/1, 
zahrada, o výměře 1.611 m2, v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014

Při hlasování bylo pro 31.
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1143/25/3/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 7164/14, p.č. 
7164/13, p.č. 7164/18, p.č. 7164/2, p.č. 7164/19, p.č. 7164/9, p.č. 7164/20, 
p.č. 7164/11, p.č. 7164/12, p.č. 7164/4, p.č. 7164/1, p.č. 7164/22, p.č. 
7164/7, p.č. 7164/27, p.č. 7164/26, p.č. 7164/3, p.č. 7164/24, p.č. 7164/10, 
p.č. 7164/23, p.č. 6857/1, p.č. 7164/8, vše  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 –  pozemků p.č.  7164/14, orná půda, o výměře 957 m2,  p.č. 
7164/13, orná půda, o výměře 783 m2, p.č. 7164/18, , orná půda,  o výměře 46 m2, p.č. 7164/2, 
orná půda, o výměře 378 m2, p.č. 7164/19, orná půda      o výměře 140 m2,  p.č. 7164/9, orná 
půda, o výměře 316 m2,  p.č. 7164/20, orná půda, o výměře 164 m2,  p.č. 7164/11, orná půda, 
o výměře 496 m2, p.č.7164/12, orná půda, o výměře 474 m2,  p.č. 7164/4, orná půda, o výměře 
344 m2,  p.č. 7164/1, orná půda,    o výměře 499 m2, p.č. 7164/22, orná půda, o výměře 229 
m2,   p.č. 7164/7,  orná půda, o výměře 747 m2, p.č. 7164/27, orná půda, o výměře 331 m2,  
p.č. 7164/26,  orná půda, o výměře 133 m2,  p.č. 7164/3, , orná půda, o výměře 636 m2,  p.č. 
7164/24,  orná půda, o výměře 131 m2,  p.č. 7164/10, orná půda, o výměře 428 m2,  p.č. 
7164/23, orná půda, o výměře 125 m2,  p.č. 6857/1, o výměře 9.978 m2, p.č. 7164/8, orná 
půda, o výměře 560 m2, vše v k.ú. Přerov.

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemkům p.č. 
7164/14, orná půda, o výměře 957 m2,  p.č. 7164/13, orná půda, o výměře 783 m2, p.č. 
7164/18, , orná půda, o výměře 46 m2, p.č. 7164/2, orná půda, o výměře 378 m2, p.č. 7164/19, 
orná půda o výměře 140 m2,  p.č. 7164/9, orná půda, o výměře 316 m2,  p.č. 7164/20, orná 
půda, o výměře 164 m2,  p.č. 7164/11, orná půda, o výměře 496 m2, p.č.7164/12, orná půda, o 
výměře 474 m2,  p.č. 7164/4, orná půda, o výměře 344 m2,  p.č. 7164/1, orná půda, o výměře 
499 m2, p.č. 7164/22, orná půda, o výměře 229 m2,  p.č. 7164/7, orná půda, o výměře 747 m2, 
p.č. 7164/27, orná půda, o výměře 331 m2, p.č. 7164/26,  orná půda, o výměře 133 m2,  p.č. 
7164/3, orná půda, o výměře 636 m2,  p.č. 7164/24, orná půda, o výměře 131 m2, p.č. 7164/10, 
orná půda, o výměře 428 m2, p.č. 7164/23, orná půda, o výměře 125 m2,  p.č. 6857/1, o 
výměře 9.978 m2, p.č. 7164/8, orná půda, o výměře 560 m2, vše v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014

Při hlasování bylo pro 31.

1144/25/3/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité  věci      
z majetku statutárního města Přerova –pozemku p.č. 231 v k.ú. 
Žeravice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod pozemku p.č. 231, ostatní plocha, o výměře 181 m2  v k.ú. Žeravice.

Při hlasování bylo pro 31.

1145/25/3/2014 Záměr statutárního města Přerova - nájem a úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  - Domov 
Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje   neschvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitostí - pozemků p.č. 
st. 120, zastavěná plocha nádvoří, o výměře 255 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, 
obč.vyb., p.č. st. 122, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 910 m2, jehož součástí je stavba 
č.p. 95, obč.vyb., příslušná k části obce Pavlovice u Přerova, p.č. st. 123, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 56 m2, p.č. st. 124, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1442 m2, jehož 
součástí je stavba bez č.p./č.e, obč.vyb., p.č. st. 125, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 230 
m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb., p.č. 253/1, ostatní plocha, o výměře 39231 
m2, p.č. 253/14, zahrada, o výměře 20401 m2, p.č. 254/4, ostatní plocha, o výměře 363 m2, p.č. 
254/6, ostatní plocha, o výměře 65 m2 vše v k.ú. Pavlovice u Přerova.

2. schvaluje neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitostí -
pozemků p.č. st. 120, zastavěná plocha nádvoří, o výměře 255 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č.e, obč.vyb., p.č. st. 122, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 910 m2, jehož součástí je 
stavba č.p. 95, obč.vyb., příslušná k části obce Pavlovice u Přerova, p.č. st. 123, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 56 m2, p.č. st. 124, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1442 
m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, obč.vyb., p.č. st. 125, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 230 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb., p.č. 253/1, ostatní plocha, o 
výměře 39231 m2, p.č. 253/14, zahrada, o výměře 20401 m2, p.č. 254/4, ostatní plocha, o 
výměře 363 m2, p.č. 254/6, ostatní plocha, o výměře 65 m2 vše v k.ú. Pavlovice u Přerova.

Diskuse:
Mgr. Kulíšek:

 Dávám protinávrh – v obou bodech usnesení neschvaluje záměr.

Ing. Machát:
 Tento materiál byl projednáván finančním výborem a ten se neusnesl.

Ing. Pospíšilová:
 Především vítám protinávrh pana Kulíška. Zeptám se, jestli jsou žadatelky zde, jestli by se 

k tomu mohly vyjádřit, protože si myslím, že zastupitelé budou mít na ně řadu otázek. Tento 
materiál se týká majetku města Přerova a rozhodnutí co s nepotřebným majetkem. Toto 
rozhodnutí by mělo být velmi jednoduché, ale jedná se o domov pro seniory a jedná se 
především o ně. Olomoucký kraj i město Přerov si střídavě přehazují problém ohledně 
financování tohoto domova pro seniory jako horký brambor. Jak pro město Přerov tak pro 
Olomoucký kraj je financování zařízení čím dál víc problematické. Proto mi připadá velmi 
odvážné odhodlání jednatele společnosti DIDA s.r.o.  provozovat domov pro seniory zvláště 
v situaci, kdy mají základní kapitál ve výši 2.000 Kč. Ve své žádosti uvádějí, že činnost 
domova bude financována z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, příspěvků seniorů a 
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příspěvků na péči a dotací města a obcí na přerovsku. Co se ale stane, když tyto zdroje 
nebudou stačit? Kdo nově založené společnosti s kapitálem 2.000 Kč poskytne úvěr? Co bude 
s klienty domova, když se ukáže, že zdroje financování jsou nedostatečné? Na tyto otázky 
bychom se měli ptát žadatele o nájem a pozdější prodej domova pro seniory v Pavlovicích. 
Varováním nám může být Škodova ulice, ve které šlo také jen o majetek, o domy, ve kterých 
bydleli lidé. Na předloženém materiálu mě také překvapuje zmínka o náměstkyni hejtmana 
paní Kubiátové, která projektu přislíbila plnou podporu. Od kandidátky na ministryni práce a 
sociálních věcí bych toto jednání nepředpokládala. Pro mě je žádost jednatelek společnosti 
DIDA s.r.o. nepřesvědčivá. Možná spekuluji. Ale proč si Olomoucký kraj budovu domova 
neodkoupí a sám nerozhodne o provozování. Měl by Kraj odvahu přijít s návrhem na převod 
domova pro seniory do soukromých rukou, nebo si snad myslí, že v Přerově projde všechno?

p. Zácha:
 Já doplním, že ta jednání s paní Kubiátovou na Krajském úřadu skutečně byla vedena tak, že 

město Přerov nabízí tuto nemovitost tak, jak jsme třeba v minulosti nabídli Gymnázium Jana 
Blahoslava, klidně i třeba bezúplatný převod, protože když si vezmeme seniory, kteří užívají 
tento domov, tak uživatelé města Přerova tvoří zhruba třetinu. Sanujeme skutečně ty okolní 
obce na lipnicku. My nabízíme Kraji stále tuto nemovitost, protože jsme si vědomi, v jakém 
technickém stavu jsou tyto nemovitosti, park kolem domova. Nás tam čeká zhruba investice 
30 milionů korun, které jsme schopni proinvestovat na území města a místních částí. Věřím, 
že jednání budou vedena tímto směrem, ale věřte mi, že snaha byla enormní. 

pí Tomaníková:
 Asi se budu opakovat po paní Pospíšilové. Nedoporučujeme tento majetek k pronájmu této 

společnosti už vzhledem k tomu kapitálu. Vzhledem ke stanovisku finančního výboru, který 
z hlediska nákladů tuto sociální oblast vyčíslil. Samozřejmě i z hlediska lidského, protože se 
jedná o seniory. Přikláním se k tomu, abychom zůstali u původního usnesení, převést na Kraj.

Mgr. Netopilová:
 Vítám protinávrh. Celý materiál, musím říct, že se divím, že nám byl vůbec předložen. Návrh

společnosti DIDA se mi zdá velmi diletantský. Já jsem si telefonovala jak na Olomoucký kraj, 
tak do Pavlovic, je pro mě s podivem, že s paní Kubjatovou jsem nemohla mluvit, ta je údajně 
na zahraniční cestě, ale třeba na odboru sociálních věcí vůbec o této myšlence nevěděli. 
V Pavlovicích se o věci dověděli před týdnem. Zdá se mi celá ta věc šitá horkou jehlou.  

p. Zácha:
 Jestli neví něco na odboru sociálních věcí na Kraji, tak je to smutné, protože podnět šel od 

paní Kubjatové, což je kompetentní náměstkyně Krajského úřadu. 
 Co se týká paní ředitelky domova pro seniory, tak byl tam pan Vojtášek osobně i se zástupci 

našeho odboru. Ano, bylo to před týdnem, protože končí volební období a chtěl bych, aby 
majetkové věci, když byly podány žádosti, aby byly projednány jak v radě, tak v zastupitelstvu 
a osobně jsem jednal se zástupci společnosti DIDA. Jsou zde přítomny a považuji za seriózní, 
když to bylo projednáno se mnou, aby to bylo předloženo. 

Procedurální hlasování o možnosti vystoupení paní Vinklerové: Při hlasování bylo pro 28, 1 se 
zdržel, 2 nehlasovali.

paní Vinklerová:
 Pracuji v pečovatelské službě jako sociální pracovník a vedoucí pečovatelské služby v Lipníku 

n/Bečvou již devátý rok. Se seniory mám velkou zkušenost. To samé moje kolegyně, která 
pracuje se seniory přímo v Pavlovicích už třináct let. Chceme se seniory dál pracovat tak, aby 
to nebylo jako v jiných domovech pro seniory, kdy s nimi nepracují a dělají se z nich totální 
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ležáci. Chceme rozšířit služby pro alzheimerovy choroby, které v domovech chybí, i když je 
v Radkové Lhotě nový pavilon otevřen. Už teď je kapacitně naplněn a už nedostačuje. Těchto 
problémů, jak u nás na pečovatelské službě, tak v domově pro seniory v Pavlovicích je 
opravdu hodně. Je potřeba s těmito lidmi pracovat individuálně. Víme, že financování nebude 
lehké. Na účtu máme opravdu uložené 2.000 Kč, nevidíme důvod, proč bychom tam měli mít 
miliony. Možná to nezvládneme, ale chceme to zvládnout. Chceme s těmi lidmi pracovat. 
Úvěr máme domluvený přes Komerční banku, opravdu to chceme do pěti let odkoupit. 
Chceme rozšiřovat služby i na pečovatelskou službu pro okrajové části Přerova, Pavlovice, 
Lipník. Chceme vařit diety, a to nejen pro seniory. 

Mgr. Puchalský:
 Chci se paní Vinklerové zeptat, jestli už měly zájem získat podobná zařízení v rámci 

Olomouckého kraje, jestli už vyvíjely aktivitu tímto směrem? S jakým pochopením se setkaly
ze strany Kraje? 

paní Vinklerová:
 Jednala jsem přímo s paní Mgr. Kubjatovou, jak o Pavlovicích tak o ostatních nemovitostech. 

Peníze na ty opravy nejsou. Lze získat z jednání s panem starostou Lipníku panem Přikrylem. 
Do budoucna bychom chtěly nechat opravit jedno křídlo kláštera v Lipníku, s čímž jdeme i 
teď do voleb, a tohle je i naší prioritou. Chceme získat dotace z peněz Ministerstva vnitra.

Mgr. Puchalský:
 Chci se zeptat pana Záchy na charakter a úroveň té žádosti. Proč ten materiál předkládal před 

jednáním rady, když bylo zřejmě pravděpodobné, že rada jako řádný hospodář materiál 
nepodpoří. 

p. Zácha:
 Materiály do zastupitelstva se nahrávají deset dní předem a rada proběhla v minulém týdnu. 

Mgr. Puchalský:
 Schováváte se za jakési nahrávání. Ne všechny materiály takto předkládáte. Proč jste nepočkal 

na jednání rady?

p. Zácha:
 U spousty majetkových materiálů máte uvedeno, že stanovisko rady bude sděleno na jednání 

zastupitelstva. Pokud bych se měl chovat tak, jak jsem byl vyzván, tak materiálů na stůl by 
bylo daleko více. 

Mgr. Puchalský:
 Materiály tohoto druhu nejsou řádně a včas projednány. To je vše, to nemůžete vysvětlit. 

Mgr. Netopilová:
 Když jsem si volala na Krajský úřad Olomouckého kraje, ptala jsem se na informace                

o společnosti DIDA s.r.o. Bylo mi řečeno, že obě paní v minulosti už několikrát žádaly           
o podobná zařízení, jako jsou Pavlovice, tuším, že mi říkaly v Zábřehu a podobně. Vždy jim 
bylo Krajem rozmluveno toto úsilí. Vždycky vyšlo najevo, že finančně by to asi nebylo 
možné. 

Pí Tomaníková:
 Obě dámy jsou zřejmě odbornice na péči o seniory, ale z hlediska ekonomiky nemají přehled, 

co to obnáší, protože když to nebude jejich, nemůže jim být poskytnuta dotace. Z hlediska 
provozu, nedoporučuji. 
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Ing. Kohout, občan Přerova:
 V diskusi mi chybí hlubší záměr. V minulosti jsme investovali 140 mil. Kč do domova 

důchodců a vůbec netuším, jak jsme kapacitně na tom, jak jsme schopni poskytovat občanům 
tyto kapacity. Tato věc v diskusi chybí. Co s tím dál do budoucna? Tady můžeme mít kapacity 
pro ubytování seniorů a odmítáme je a v budoucnu je můžeme pěkně draho na území města 
stavět. 

p. Laga:
 V Pavlovicích místa jsou. My je nerušíme, my je tam necháváme. Pan Kohout trošku z cesty 

nám něco vykládal o tom, že něco rušíme. 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Kulíška:  Při hlasování bylo pro 31.

1146/25/3/2014 Úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál 
„hotel Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu 
„hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebylo žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I:
schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících 
ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu „hotel 
Strojař“, a to:

1. pozemků p.č. 3800/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2323 m2 a p.č. 3820 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2819 m2, včetně všech součástí a příslušenství mj. stavby 
občanského vybavení č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 
3820, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Ministerstvo 
obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6, 

2. movitých věcí uvedených ve znaleckém posudku č. 1470, který vyhotovila znalkyně Miroslava 
Chytilová dne 22.10.2013, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Armádní 
Servisní, příspěvkovou organizaci, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1, Hradčany, Praha 6, 

do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši max. 40.000.000,- Kč.

VARIANTA   II.:
neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod souboru nemovitých a movitých věcí 
tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“, a to:

1. pozemků p.č. 3800/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2323 m
2

a p.č. 3820 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 2819 m
2
, včetně všech součástí a příslušenství mj. stavby občanského 

vybavení č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3820, vše v 
k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Ministerstvo obrany, IČ 
60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6,
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2. movitých věcí uvedených ve znaleckém posudku č. 1470, který vyhotovila znalkyně Miroslava 
Chytilová dne 22.10.2013, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Armádní 
Servisní, příspěvkovou organizaci, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1, Hradčany, Praha 6,

do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši max. 40.000.000,- Kč.

Předkladatel materiálu p. Zácha doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 19, 2 proti, 8 se zdrželo, 2 nehlasovali.

1147/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova,  spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebylo žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu 
statutárního města Přerova k id. 829/14801 pozemku p.č. 3464, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
726 m2, v k.ú. Přerov, k bytové jednotce č. 2003/6 v objektu k bydlení č.p. 2003, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3464 v k.ú. Přerov (nábř. Dr. E. Beneše 14) do vlastnictví 
J*** T***, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 32.240,- Kč, tj. 
793,-Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva 
do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014

Při hlasování bylo pro 29, 2 nehlasovali.

1148/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova,  spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebylo žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu 
statutárního města Přerova k id. 521/14801 pozemku p.č. 3464, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
726 m2, v k.ú. Přerov, k bytové jednotce č. 2003/7 v objektu k bydlení č.p. 2003, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov (nábř. Dr. E. Beneše 14) do vlastnictví 
I*** P***, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 20.260,- Kč, tj. 
793,-Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva 
do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014
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Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

1149/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova,  spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 2521, v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebylo žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu 
statutárního města Přerova k id. 808/7374 pozemku p.č. 2521, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
262 m2, v k.ú. Přerov, k bytové jednotce č. 2407/10 v objektu k bydlení č.p. 2407, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2521, v k.ú. Přerov (Kabelíkova 2), do vlastnictví T*** N***, 
za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 21.550,- Kč, tj. 751,-Kč/m2. 
Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí uhradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

1150/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova- části pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebylo žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 40/1, ost. plocha, o výměře cca 150 m2, v k.ú. Přerov, 
do majetku CREAM uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Řehořova 908/4, 130 000 Praha 3 –
Žižkov, IČ 28545320, za cenu v čase a místě obvyklou, ke dni převodu, navýšenou o příslušnou sazbu 
DPH. Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní 
smlouva bude uzavřena po výstavbě rampy do 90 dnů ode dne doručení geometrického plánu 
potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014

Při hlasování bylo pro 29, 2 se zdrželi.
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1151/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova- části pozemku p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebylo žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6714/1, ost. plocha, o výměře cca 400 m2, v k.ú. 
Přerov, do majetku CMN s.r.o., Lipnická 538, 750 02 Přerov, IČ 61943975, za cenu v čase a místě 
obvyklou, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena po výstavbě vjezdu do 90 dnů ode 
dne doručení geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a znaleckého 
posudku pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé. Veškeré náklady spojené s převodem hradí 
kupující. Předmětem této smlouvy je ujednání, kterým statutární město Přerov udílí souhlas                 
s umístěním a provedením stavby samostatného vjezdu do areálu Renault na Lipnické ul. 5368,750 02 
Přerov, na pozemku p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

1152/25/3/2014 Zřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, 
p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov. Úplatný 
převodu nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  
částí  pozemků p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 
3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. zřizuje dle ustanovení § 1240 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo stavby,       
k  pozemkům p.č. 3343/1, trvalý travní porost,  o výměře 590 m2, p.č. 3344/3, ost. plocha,  o 
výměře 1522 m2, p.č. 3344/4, vodní plocha, o výměře 2105 m2, p.č. 3345/2, ost. plocha, o 
výměře cca 1178 m2, p.č. 3345/14, ost. plocha,  o výměře cca 2174 m2, p.č. 3345/16, trvalý 
travní porost, o výměře 709 m2, vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerova, ve 
prospěch TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ 22826611, se sídlem Kosmákova 55, Přerov, jako 
stavebníka,  na jehož základě bude stavebník oprávněn mít na pozemku stavbu haly na TK 
COURTSOL v areálu TK PRECHEZA Přerov, a to na dobu dočasnou 7 let, za úplatu 
stanovenou znaleckým posudkem, dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemků p.č. 3343/1, trvalý travní porost,  o výměře cca 80 m2, p.č. 3344/3, ost. plocha,   o 
výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4, vodní plocha, o výměře cca 30 m2, p.č. 3345/2, ost. plocha, o 
výměře cca 430 m2, p.č. 3345/14, ost. plocha, o výměře cca 2100 m2, p.č. 3345/16, trvalý 
travní porost, o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. Přerov,  do vlastnictví TK PRECHEZA Přerov 
o.s., IČ 22826611, se sídlem Kosmákova 55, Přerov. Na prodej výše uvedených částí pozemků 
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bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva bude uzavřena za podmínek  
uvedených  v návrhu smlouvy – viz. příloha č.2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

Diskuse:
Pí Tomaníková:

 Bylo vyhověno petentům z Kosmákovy ulice? Byly vyřešeny připomínky občanů, kteří tam 
bydlí?

p. Zácha:
 Projednáváme majetkoprávně vše, co se týká těch petic, které byly věcí budoucího stavebního 

řízení. My to řešíme pouze z majetkoprávního hlediska. Já jsem s petenty nejednal. 

Mgr. Grambličková:
 Jak to vypadá s peticí občanů, kteří se obávají zhoršení životního prostředí v této oblasti?

Mám pocit, že materiál je šitý horkou jehlou. Má nějaká svá rizika. Všimla jsem si v zápise, že 
při projednávání materiálu bylo přítomných pouze šest radních. Je to dost zásadní materiál a 
není to adekvátní významu této záležitosti. Vyjádření komise pro záměry jsem nerozuměla. 
Komise nehlasovala, přiklání se k variantě prodeje. Je to velmi šalamounské vyjádření. Odbor 
školství poukazuje na určitá rizika s tím, že asi bude nedostatečně využita současná hala, která 
je v tomto areálu a kterou provozuje TJ Spartak. Vyžádala jsem si na základě této poznámky 
odboru školství využití současné haly, která v tomto areálu je. V podstatě až do podvečerních 
hodin, asi do 17.00 hodin každý den, je tato hala využita pouze tenisty. Potom až 
v podvečerních a večerních hodinách jsou tu kolektivní sporty. Je pravda, že asi k tomu 
nevyužití by došlo, protože kolektivní sporty se asi nemohou hrát dopoledne, kdy má většina 
lidí jiné povinnosti. To riziko, které odbor školství uvádí, tady platí. Myslím si, že budeme 
možná zbytečně dotovat dvě haly, které nebudou úplně využité, jak by měly být.

 Chci se zeptat, četla jsem si příslušnou smlouvu. Je tam napsané, že výše úplaty bude 
stanovena s ohledem na výši znaleckého posudku, jehož kopie tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, 
a která je její nedílnou součástí. Já jsem tu kopii znaleckého posudku nenašla. Vůbec nevíme, 
jaký by byl předpoklad toho odprodeje. 

Mgr. Vojtášek:
 Petenti byli vypořádáni už loni. Proběhlo veřejné projednávání s petenty ve škole U Tenisu. 

Následně předpokládám, že Kancelář primátora zaslala odpověď petentům. 
 Chybějící příloha – bude to zřejmě tím, že materiál byl aktualizován a aktualizovaná verze je 

doplněná o částky. 
 Uspěchanost komise – komise neměla na řádném bodě projednávání z časových důvodů, 

pouze byli seznámeni s problematikou. Proto o věci nehlasovali, pouze se k ní vyjádřili, tak 
jak je napsáno v materiálu.

Mgr. Puchalský:
 Stavebník se zavazuje zaplatit částku 737.430 Kč, úplatu bez daně bude splácet 

prostřednictvím pravidelně se opakujících splátek ve výši 8.779 Kč. Pouze nemáme 
k dispozici znalecký posudek. 

p. Zácha:
 Teď to řekl pan Vojtášek. Materiál je nahrán dvakrát. Byl dohráván s částkou. Znalecký 

posudek jsme obdrželi minulý týden. Materiál je v podstatě projednáván od dubna 2014. 
Opakovaně se jednalo s právním zástupcem tenisového klubu a odborem majetku, kdy byla 
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vyjasněna smlouva o zřízení práva stavby. Víme, že platí nový občanský zákoník, museli jsme 
si vyjasnit právní názory. Materiál je doplněn o tu částku. 

Mgr. Puchalský:
 Pan Zácha demonstruje chaotičnost, neřádnost a nevčasnost přípravy jednání zastupitelstva.    

O tom není pochyb. Předpokládám, že v dalším volebním období orgány města tak pracovat 
nebudou.

 Osobně se domnívám, že podle § 85 zákona o obcích ten materiál nepatří na jednání 
zastupitelstva a rozhodnout o něm měla nepochybně rada. Bylo to v její plné kompetenci. 
Nebudu pokračovat v argumentech dál. Zastupitelstvo si nikdy právo zřizování práv stavby 
nevyhradilo. Opakuje se stále totéž. Nepřipravenost, nevčasnost, nekvalita.

p. Zácha:
 Toto já považuji za zvlášť významný záměr. Proto předloženo do zastupitelstva. 

Primátor Ing. Lajtoch:
 Od dubna se projednává tato záležitost. Chtěli jsme ji ukončit v tomto volebním období. 

Mgr. Vojtášek:
 Tento materiál musí být předkládán do zastupitelstva.

Mgr. Puchalský:
 To, co tvrdí pan Vojtášek, předjímá jednoznačně a vylučuje vůli zastupitelstva, které si bude 

rozhodovat svrchovaně o tom, co bude projednávat a co ne. To znamená nejen věcně, ale 
především procesně. Stanovisko Ministerstva vnitra je jedno z možných stanovisek a jinak 
rozhoduje soud. 

p. Hlavinka:
 Když chce kdokoliv investovat do takové stavby, tak zastupitelé by měli být informováni. 
 K využití hal – já si myslím, že tenisová hala bude určitě využita. Dnešní sportovní hala 

Spartaku byla využívána především tenisty. Dnes je využívána více sportovními oddíly. 
Myslím, že spokojenost na straně veřejnosti je veliká. Přeji si, aby se záměr podařil a nová 
hala vyrostla.

Mgr. Rašťák:
 Není tak dávno, kdy jsme tady poměrně intenzivně uvažovali a hledali prostor, kde bychom 

vybudovali novou víceúčelovou sportovní halu. My jsme ji právě teď našli v té bývalé 
tenisové, dneska Spartaku Přerov. Například Prostějov má víceúčelovou sportovní halu 
poměrně velkou a krásnou, má tenisový areál, kde má svou čistě tenisovou halu a uvažuje        
o výstavbě nové moderní haly pro kolektivní sporty. 

Pan Vyhlídka, občan Přerova:
 Předpokládám, že pan Rašťák ví, že v Prostějově zastupitelé jednali s občany města o různých 

výstavbách, které jsou potřebné. Hovořil  

Při hlasování bylo pro 24, 5 se zdrželo, 2 nehlasovali.
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1153/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  
- pozemku p.č. 4514/2, části pozemků p.č. 4516 a p.č. 4394/1 v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebylo žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 4514/2, zahrada, o 
výměře 71 m2, části pozemku p.č. 4516, ost. plocha a části pozemku p.č. 4394/1, ost plocha, označené 
dle geometrického plánu č. 5950-66/2014 jako pozemek p.č. 4516/2, ost. plocha, o výměře 73 m2 , vše 
v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví V*** P***, IČ 73774855 za kupní 
cenu ve výši 115 200,- Kč, tj. 800,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

Při hlasování bylo pro 29, 2 se zdrželi.

1154/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 1783/2 a p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebylo žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1783/2, ost. plocha, označené dle geometrického 
plánu č. 5953-83/2014 jako pozemek p.č. 1783/6, ost. plocha, o výměře 110 m2, v k.ú. Přerov 
z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. O*** a Ing. 
M***S*** za kupní cenu ve výši 60 500,- Kč, tj. 550,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1783/2, ost. plocha, označené dle geometrického 
plánu č. 5953-83/2014 jako pozemek p.č. 1783/2, ost. plocha , o výměře 95 m2 a části 
pozemku p.č. 1783/5, trvalý travní porost, označené dle geometrického plánu č. 5953-83/2014 
jako pozemek p.č. 1783/7, trvalý travní porost, o výměře 16 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. M***a P***K*** za kupní 
cenu ve výši 61 050,- tj. 550,- Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

Při hlasování bylo pro 31.
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1155/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města 
Přerova -  části pozemku p.č. 4960/10 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebylo žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova -  části pozemku p.č.  4960/10, ost. plocha, označené dle geometrického 
plánu č. 5845-63/2013 jako pozemek p.č.4960/13, o výměře 22 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Povodí Moravy, s.p. závod Horní Morava, U Dětského 
domova 263, 772 11 Olomouc, IČ 70890013, za kupní cenu ve výši 10 460,- Kč, tj. 475,50 Kč/m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

Při hlasování bylo pro 31.

1156/25/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov 
pozemku  p.č. 5003 a části pozemku p.č. 328,  oba   v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 5003, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře    
13 m2 a části pozemku p.č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 83 m2 oba v k.ú. Přerov, dle 
geometrického plánu č. 5981-82/2014 označené jako nově vzniklý pozemek p.č. 328/2, ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 96 m2 v k.ú. Přerov, do vlastnictví ***za cenu v čase a místě obvyklou           
115 200,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

Diskuse:
Mgr. Grambličková:

 Velmi si cením té dohody. To znamená, že oproti původnímu záměru nakonec neprodáváme 
pozemky přímo pod hradbami. Vážím si toho, že žadatelé přistoupili na tuto dohodu 
s městem. V tomto usnesení, a platí to i v jiných případech, máme uvedenou cenu za m2           
a někde ne. Mělo by se to sjednotit. Asi záleží na tom, kdo zrovna materiál zpracovává. 

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

1157/25/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov  
pozemků p.č. 59/2  a p.č.  59/3, oba v k.ú. Kozlovice u  Přerova. 

K předloženému materiálu nebylo žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerov - pozemků p.č. 59/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2 a p.č. 59/3, 
ostatní plocha , o výměře 44 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, do spoluvlastnictví ***, za cenu          
v čase a místě obvyklou 29 400,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

Při hlasování bylo pro 31.

1158/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – nebytové jednotky č. 2551/101 v objektu bytový dům č.p. 
2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na 
pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16).

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA I.:
1. schvaluje výjimku z postupu dle vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů 

a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ pro úplatný 
převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova  - prodej nebytové jednotky  
č. 2551/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5739/1,  v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16) o  
výměře 79,6 m2 včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, na  pozemku p.č. 
5739/1 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5739/1, zast.pl.  a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 
199/4286 do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2552, 2551, 2550, Jižní 
čtvrť II/14, 15, 16 v Přerově, se sídlem Přerov I – Město, Jižní čtvrť II  2552/14, IČ 29388759.

2. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2551/101, jiný nebytový prostor, v objektu 
bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
5739/1,  v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16) o  výměře 79,6 m2 včetně s ním souvisejícího  
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k 
části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5739/1, 
zast.pl.  a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 199/4286 z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2552, 2551, 2550 Jižní čtvrť II/14, 15, 
16 v Přerově, se sídlem Přerov I - Město, Jižní čtvrť II 2552/14, IČ 29388759 za kupní cenu v 
místě a čase obvyklou ve výši  81.700,-Kč (dle znaleckého posudku).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

VARIANTA  II.:
1. schvaluje výjimku z postupu dle vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů 

a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ pro úplatný 
převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova  - prodej nebytové jednotky  
č. 2551/101, jiný nebytový prostor, v objektu bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném   
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5739/1,  v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16) 
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o  výměře 79,6 m2 včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, na  pozemku p.č. 
5739/1 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5739/1, zast.pl.  a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 
199/4286 do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2552, 2551, 2550, Jižní 
čtvrť II/14, 15, 16 v Přerově, se sídlem Přerov I – Město, Jižní čtvrť II  2552/14, IČ 29388759.

2. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2551/101, jiný nebytový prostor, v objektu 
bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
5739/1,  v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16) o  výměře 79,6 m2 včetně s ním souvisejícího  
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k 
části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5739/1, 
zast.pl.  a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 199/4286 z vlastnictví statutárního města Přerova 
do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2552, 2551, 2550 Jižní čtvrť II/14, 
15, 16 v Přerově, se sídlem Přerov I - Město, Jižní čtvrť II 2552/14, IČ 29388759 za kupní 
cenu ve výši  40.850,-Kč (dle návrhu žadatele).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

Diskuse:
p. Zácha:
- doporučuji variantu II. usnesení.

Pí Tomaníková:
 Tato výjimka bude platit jenom pro tyto bloky nebo bude platit pro všechny následující 

nebytové prostory. Chápu, že výjimka je adresná, ale určitě vyvolá precedens.

p. Zácha:
 Do budoucna, bych byl pro, udělovat tyto výjimky, protože bychom se měli zbavit tohoto 

nepotřebného majetku.

Ing. Pospíšilová:
 Jsem ráda, že pan Zácha navrhl variantu II. usnesení. Budu pro ni také hlasovat. Jsem také 

předsedou SVJ, kterému je nabídnut bývalý kryt CO k prodeji. Zatím neznáme cenu. 
 V době, kdy město prodávalo byty, nebylo možné tento nebytové prostor si koupit. V té době 

byla cena třípokojového bytu kolem 50.000 Kč. Je jasné, že cena toho krytu je dnes ve výši 
toho bytu. Kdybyste nabídli cenu dvojnásobnou, SVJ nemá žádné finanční prostředky,           
za které by si mohlo kryty CO koupit. 

 Zásadně nesouhlasím, jak bylo navrhováno, s výběrovými řízeními, na odkup bývalých krytů 
CO. SVJ by si samo mělo rozhodnout, co bude v nebytových prostorách dělat. 

Hlasování o variantě II. usnesení:  Při hlasování bylo pro 31.

1159/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- částí pozemků p.č. 453/1 a p.č. 453/3 oba v k.ú. Předmostí     

K předloženému materiálu nebylo žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 453/1, orná půda, dle geometrického plánu č. 1132-
92/2014 označené jako díl "b", o výměře 237 m2, a části pozemku p.č. 453/3, orná půda, dle 
geometrického plánu č. 1132-92/2014 označené jako díl "d", o výměře 223 m2, oba v k.ú. Předmostí z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana ***R*** K*** za kupní cenu 138.000,- Kč, 
t.j. 300,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

Při hlasování bylo pro 31.

1160/25/3/2014 1. Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí                                                                                     
2. Směna nemovitých věcí  -  části pozemku p.č. 30/7 za část pozemku 
p.č. 30/40  oba v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebylo žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 30/7, dle geometrického plánu č. 1133-68/2014 
označené novým p.č. 30/51, o výměře 70 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s., se sídlem Přerov, Blahoslavova 7, IČ: 
25391453, za kupní cenu 36.400,- Kč, t.j. 520,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

2. schvaluje směnu nemovitých věcí - části pozemku p.č. 30/7, dle geometrického plánu č. 1133-
68/2014 označené novým p.č. 30/52, o výměře 60 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 30/40, dle geometrického plánu č. 1133-
68/2014 označené jako díl "a" o výměře 40 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví *** P*** W*** 
s doplatkem rozdílu cen pozemků ve výši 11.350,- Kč ve prospěch statutárního města 
Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

Při hlasování bylo pro 28, 3 se zdrželi.

1161/25/3/2014 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 4809 v k.ú. Přerov jehož součástí je budova č.p.  3162 
příslušná k části obce Přerov I. - Město

K předloženému materiálu nebylo žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 4809, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 122 m2 v k.ú. Přerov jehož součástí je stavba č.p. 3162, jiná stavba, 
příslušná k části obce Přerov I. - Město z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění 
manželů L*** a M*** za kupní cenu 476.000,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

Při hlasování bylo pro 27, 4 se zdrželi.

1162/25/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek č. 457/4, č. 457/11, 
č. 1094/11 a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 3067/4 k bytové 
jednotce č. 1094/3 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 za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném 
znění.

K předloženému materiálu nebylo žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje změnu usnesení č. 1018/23/4/2014, schváleného na 23. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova dne 28.4.2014, kterým Zastupitelstvo města Přerova

„1. schválilo 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 byly uvedeny v příloze č. 1 této 
předlohy.

2. schválilo 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 byly uvedeny v příloze č. 1 této předlohy.“

a to tak, že se uvedená příloha mění v části týkající se převodu bytových jednotek č. 457/4, č. 457/11, 
č. 1094/11 a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov k bytové jednotce č. 
1094/3, kdy se původní znění přílohy:

jednotka nájemce velikost
podílu

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

cena
pozemku ve
výši 100%

kupní cena
celkem
- dle varianty 
A/
- dle varianty 
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B/
457/4 3+1 B*** I*** 6203/203682 43.083 Kč

51.019 Kč
16.010 Kč 59.093 Kč

67.029 Kč
457/11 2+1 W*** P*** 5094/203682 35.200 Kč

41.684 Kč
13.148 Kč 48.348 Kč

54.832 Kč
1094/11 2+1 Š*** R*** 5207/203682 35.981 Kč

42.609 Kč
13.439 Kč 49.420 Kč

56.048 Kč
1094/3 2+1 O*** L***

- prodaný byt
5230/203682 13.499 Kč 13.499 Kč

nahrazuje zněním:

jednotka nájemce velikost
podílu

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

cena
pozemku ve
výši 100%

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

457/4 3+1 M*** I***
M*** B***

6203/203682 43.083 Kč
51.019 Kč

16.010 Kč 59.093 Kč
67.029 Kč

457/11 2+1 W*** P***
W*** M***

5094/203682 35.200 Kč
41.684 Kč

13.148 Kč 48.348 Kč
54.832 Kč

1094/11 2+1 Š*** R***
Š*** I***

5207/203682 35.981 Kč
42.609 Kč

13.439 Kč 49.420 Kč
56.048 Kč

1094/3 2+1 M*** M***
- prodaný byt

5230/203682 13.499 Kč 13.499 Kč

V částech netýkajících se bytových jednotek č. 457/4, č. 457/11, č. 1094/11 a 1094/3 se výše uvedené 
usnesení včetně přílohy nemění.

Při hlasování bylo pro 31.

1163/25/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1949, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebylo žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje odstoupení od uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1949/1 v 
objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v 
k.ú. Přerov (nám. Františka Rasche 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov, která byla uzavřena dne 
11.1.2014 s paní *** D*** H***, z důvodu nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců a 
vrácení uhrazené celkové kupní ceny 224.773,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či 
jakékoliv jiné částky.

2. schvaluje odstoupení od uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1949/14 
v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 
v k.ú. Přerov (nám. Františka Rasche 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
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společných částech objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov, která byla uzavřena dne 
13.1.2014 s panem *** S*** Š***, z důvodu nenaplnění požadovaných 60 % zájmu nájemců 
a vrácení uhrazené celkové kupní ceny 219.076,- Kč v plné výši bez navýšení o úroky, či 
jakékoliv jiné částky.

3. schvaluje vyjmutí 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov (nám. Františka Rasche 3), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1949, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 
1160 v k.ú. Přerov, z prodeje ve smyslu vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 
25/2007 v platném znění.

Při hlasování bylo pro 30.

1164/25/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod 9 nebytových jednotek - výměníkových stanic

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje:

úplatný převod nebytové jednotky č. 91/102 o výměře 19,9 m2 v objektu k bydlení č.p. 90, č.p. 91, č.p. 
92, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21, 23, 
25) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 199/16948 na společných částech objektu k bydlení č.p. 
90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov a 
spoluvlastnického podílu ve výši 199/16948 na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov za cenu 65.000,- Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 484/101 o výměře 32,9 m2 v objektu k bydlení č.p. 484, č.p. 486, 
č.p. 487, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemcích p.č. 528/2, p.č. 529/7 vše v k.ú. 
Přerov (Čapky Drahlovského 22, 24, Bratrská 36) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 329/15263 
na společných částech objektu k bydlení č.p. 484, č.p. 486, č.p. 487, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město na pozemcích p.č. 528/2, p.č. 529/7 vše v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu ve výši 
329/15263 na pozemku p.č. 528/2 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 987/61052 na 
pozemku p.č. 529/7 v k.ú. Přerov za cenu 99.000,- Kč, 

úplatný převod nebytové jednotky č. 2556/102 o výměře 11,5 m2 v objektu k bydlení č.p. 2556, č.p. 
2557, č.p. 2558, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5198/31 v k.ú. Přerov (tř. 
Gen. Janouška 21, 23, 25) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 115/18587 na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558, příslušném pro část obce Přerov I – Město na 
pozemku p.č. 5198/31 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 115/18587 na pozemku p.č. 
5198/31 v k.ú. Přerov za cenu 33.000,- Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 2576/102 o výměře 10,53 m2 v objektu k bydlení č.p. 2574, č.p. 
2575, č.p. 2576, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov 
(Prokopa Holého 1, 3, 5) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1053/187182 na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 2576, příslušném pro část obce Přerov I – Město na 
pozemku p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 1053/187182 na pozemku p.č. 
5198/5 v k.ú. Přerov za cenu 31.000,- Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 2566/101 o výměře 15,7 m2 v objektu k bydlení č.p. 480, č.p.
2565, č.p. 2566, č.p. 2567 příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. 
Přerov (Klivarova 8, 10, Žižkova 1, 3) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 157/17142 na 
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společných částech objektu k bydlení č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 
157/17142 na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov za cenu 46.000,- Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 871/102 o výměře 21 m2 v objektu k bydlení č.p. 871,  
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 617/2 v k.ú. Přerov (Čapky Drahlovského 
17) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 210/11396 na společných částech objektu k bydlení č.p. 
871, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 617/2 v k.ú. Přerov a 
spoluvlastnického podílu ve výši 210/11396 na pozemku p.č. 617/2 v k.ú. Přerov za cenu 71.000,- Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 2627/101 o výměře 17,78 m2 v objektu k bydlení č.p. 2626, č.p. 
2627,  příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2487/9 v k.ú. Přerov (Vaňkova 8, 
10) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1778/132274 na společných částech objektu k bydlení č.p. 
2626, č.p. 2627, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2487/9 v k.ú. Přerov a 
spoluvlastnického podílu ve výši 1778/132274 na pozemku p.č. 2487/9 v k.ú. Přerov za cenu 53.000,-
Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 2507/101 o výměře 82,9 m2 v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 
2507, č.p. 2508,  příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5745/8 v k.ú. Přerov 
(Jižní čtvrť IV/15, 16, 17) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 829/13540 na společných částech 
objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město na 
pozemku p.č. 5745/8 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu ve výši 829/13540 na pozemku p.č. 
5745/8 v k.ú. Přerov za cenu 195.000,- Kč,

úplatný převod nebytové jednotky č. 424/101 o výměře 40,1 m2 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 spoluvlastnického podílu ve výši 401/9482 na společných částech objektu k bydlení č.p. 424, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického 
podílu ve výši 401/9482 na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov za cenu 121.000,- Kč,

do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Přerov I – Město, Blahoslavova 
1499/7.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:

 Hlásím se znovu jako předseda SVJ. I my jsme ti, kteří mají výměníkovou stanici. Byla nám 
nabídnuta k prodeji, neznali jsme cenu. Nevěděli jsme jak ten prostor využít, když je v něm 
umístěna pouze technologie společnosti Teplo. Využít prostory jinak nelze. Zeptám se, jak to 
bylo v minulosti, jestli Teplo a.s. platilo za tento prostor nájem a pak město nám přispívalo za 
tyto m2 do fondu oprav. Možná nad rámec tady toho materiálu, jestli na Teplo přejde 
povinnost přispívat nám do fondu oprav, jako vlastníkovi.

p. Zácha:
 Ta povinnost přejde i na společnost Teplo. Po převodu domovní správy pod nás jsme to 

rozklíčovali, a proto jsme rozpohybovali ten pohyb. Byla to dlouhá jednání se společností 
Teplo, protože je to otázka ceny. Pro vaši informaci těch 9 bytových jednotek do rozpočtu 
města přinese asi 714.000 Kč. 

Při hlasování bylo pro 30.
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1165/25/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova –
úplatný převod nebytové jednotky č. 2631/102 v objektu k bydlení č.p. 
2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2487/6 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebylo žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2631/102 
o výměře 93,04 m2 v objektu k bydlení č.p. 2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14), včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město, 
postaveném na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov, ve výši 
9304/99447, za cenu 1.010.000,- Kč (dle nabídky ve výběrovém řízení) z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví společnosti Pekárna Racek, s.r.o., IČ 62582178, se sídlem Přerov I –
Město, gen. Štefánika 185/38.

Při hlasování bylo pro 29, 1 se zdržel.

1166/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– změna usnesení ve věci úplatného převodu nebytové jednotky č. 
100/102 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov a nebytové jednotky č. 
159/102 v objektu k bydlení č.p. 159, příslušném pro část obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebylo žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

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

„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 na 
pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov 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 100/20.“

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

„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 na 
pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov 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 pana T*** 
K*** a pana M*** B***."
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2. schvaluje změnu usnesení č. 1020/23/4/2014, bod 1, odstavec D, schváleného na 23. 
Zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 28.4.2014, kterým Zastupitelstvo města Přerova 
schválilo úplatný převod

„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 
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.“

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

„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 do vlastnictví společnosti Opti 
Lens spol. s r.o., IČ: 44889135, se sídlem Přerov I – Město, Žerotínovo náměstí č. 4 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 
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 575.000,- Kč do vlastnictví paní Z*** I***.“

Při hlasování bylo pro 29, 1 proti.

1167/25/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod nebytové jednotky č. 2894/104 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 

K předloženému materiálu nebylo žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení č. 1020/23/4/2014 bod 1. F, kterým byl schválen úplatný převod 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 pana S*** Š***.
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2. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2894/104 o výměře 156,4 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 1564/37984 za cenu v 
místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.640.000,- Kč do vlastnictví 
pana S*** Š***.

Při hlasování bylo pro 30.

1168/25/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
nebytové jednotky č. 2611/103 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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 o výměře 36,1 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 ve výši 361/16369 na společných částech 
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 a spoluvlastnického podílu ve výši 361/16369 na pozemku p.č. 
2424/2 v k.ú. Přerov za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
400.000,- Kč, do vlastnictví paní *** E*** Ř***.

VARIANTA   II.:
schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 o výměře 36,1 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 ve výši 361/16369 na společných částech 
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 a spoluvlastnického podílu ve výši 361/16369 na pozemku p.č. 
2424/2 v k.ú. Přerov za cenu  stanovenou znaleckým posudkem, který předložila paní PaedDr. *** 
E*** Ř***. , ve výši 320.000,- Kč, do vlastnictví paní PaedDr. *** E*** Ř***.

Předkladatel materiálu pan Zácha doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení: Při hlasování bylo pro 31.

1169/25/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
nebytových jednotek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. ruší usnesení č. 1020/23/4/2014, část 1., bod G., schválené na 23. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova dne 28.4.2014, kterým byl schválen úplatný převod 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 na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov 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., IĆ 
28604211, se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37.

2. ruší záměr úplatného převodu nebytové jednotky č. 2630/101 o výměře 71,19 m2 v objektu k 
bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2487/7 v k.ú. Přerov (Optiky 1, 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných 
částech objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město na 
pozemku p.č. 2487/7 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 2487/7 v k.ú. Přerov ve výši 7119/177291.

3. ruší záměr úplatného převodu 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 na 
pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov ve výši 1841/17619.

Při hlasování bylo pro 30, 1 se zdržel.

1170/25/3/2014 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov  
pozemků p.č. 4926/8, zastavěná plocha a nádvoří  a  p.č.  4926/9, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 4926/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví ***, za 
cenu v čase a místě obvyklou 5400,-Kč, (tj. 900,-Kč/m2).

2 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 4926/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví společnosti 
TEMPO, obchodní družstvo, Horní náměstí 104/1, Opava, za cenu v čase a místě obvyklou      
4 500,- Kč ( tj. 900,- Kč/m2).

Při hlasování bylo pro 30.

1171/25/3/2014 Převod  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerov -
pozemků  p.č. 2639/4, p.č. 2639/5, p.č. 2639/6, p.č. 2639/7, p.č. 2639/8, 
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p.č. 2639/9, p.č. 2639/10, p.č. 2639/11, p.č. 2639/14, p.č. 2637/11  a 
2637/12 vše  v k.ú. Přerov.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 2639/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2 a pozemku p.č. 2637/12, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 1 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví *** za cenu v čase a místě 
obvyklou 16 500,-Kč ( tj. 750,- Kč/m2).

2 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 2637/11, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví*** za 
cenu v čase a místě obvyklou 3 750,-Kč ( tj. 750,- Kč/m2).

3 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 2639/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví ***za 
cenu v čase a místě obvyklou 14 250,-Kč ( tj. 750,- Kč/m2).

4 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 2639/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví Ester 
Šmehlíkové, bytem Přerov I-Město, tř. gen Janouška 2593/9, za cenu v čase a místě obvyklou 
14 250,-Kč tj. 750,- Kč/m2).

5 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 2639/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví ***, za 
cenu v čase a místě obvyklou 14 250,-Kč( tj. 750,- Kč/m2).

6 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 2639/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví *** za 
cenu v čase a místě obvyklou 14 250,-Kč ( tj. 750,- Kč/m2).

7 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 2639/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov do spoluvlastnictví***, 
a za cenu v čase a místě obvyklou 14 250,-Kč( tj. 750,- Kč/m2).

8 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 2639/10, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví***za 
cenu v čase a místě obvyklou 14 250,-Kč (tj. 750,- Kč/m2).

9 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku 
p.č. 2639/11, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví Aleny a 
Jindřicha Šebestovým, bytem Přerov I-Město, Dvořákova 2624/57, za cenu v čase a místě 
obvyklou 15 000,-Kč (tj. 750,- Kč/m2).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2015

Při hlasování bylo pro 29, 1 se zdržel.
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1172/25/3/2014 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova  
pozemku p.č. 5307/454 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí- pozemku p.č. 
5307/454, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 143 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví ***, do 
vlastnictví statutárního města Přerov za cenu v čase a místě obvyklou 55 340,-Kč tj. 387,- Kč/m2, za 
předpokladu finančního krytí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

Při hlasování bylo pro 30.

1173/25/3/2014 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerov  pozemku p.č. 5307/256  v k.ú. Přerov. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5307/256, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,          
o výměře 695 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví *** , do vlastnictví statutárního města Přerov za cenu        
v čase a místě obvyklou 114 460,- Kč (tj. 165,- Kč/m2).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

Při hlasování bylo pro 30.

1174/25/3/2014 Převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova-
pozemku p.č. 702/4 v k.ú. Želatovice a pozemků p.č. 6863/4, p.č. 
6863/5, p.č. 6863/6, p.č. 6863/7 a p.č. 6863/8 vše v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova pozemku p.č. 702/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  6 m2  v 
k.ú. Želatovice a pozemků p.č. 6863/4, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m2, p.č. 6863/5, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 15 m2, p.č. 6863/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 61 m2, p.č. 6863/7, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 42 m2, p.č. 6863/8, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 845 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 1191/40a, s právem  hospodaření se svěřeným majetkem  pro Správu silnic 



31

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Olomouc, Hodolany,  Lipenská 753/120,  do vlastnictví 
statutárního města Přerov. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva  
a správní poplatek  na návrh vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2014

Při hlasování bylo pro 30.

1175/25/3/2014 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova částí  
pozemků  p.č. 2625/1,  p.č.  2626,   p.č. 5082 za část pozemku p.č.
2627/1 vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 605/14/3/2012 ze 14 zasedání   Zastupitelstva města Přerova, ze dne 
5.12.2012.

2. schvaluje směnu části pozemku  p.č. 2625/1, ostatní plocha,  díl "g, "o výměře 119 m2, část 
pozemku p.č. 2626, ostatní plocha,  díl "m", o výměře 8 m2,   část pozemku p.č. 5082, ostatní 
plocha,  díl "w", o výměře 15 m2 a část pozemku p.č. 2625/1, zahrada, díl "h", o výměře 26 m2

vše   v k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 5761-93/2013,  ze dne 18.11.2013,  ve 
vlastnictví statutárního města Přerov,  za  část pozemku p.č. 2627/1, ostatní plocha, v k.ú. 
Přerov, dle geometrického plánu  č. 5761-93/2013, ze dne 18.11.2013,  označený  jako díl "s" 
pozemku p.č. 2627/1, ostatní plocha, o výměře 20 m2 , dále díl "p", o výměře 37 m2 a díl "o", 
o výměře 3 m2  vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví  Římskokatolické farnosti Přerov, 
Kratochvílova 6, Přerov I-Město bez doplatku rozdílu cen. Statutární město Přerov uhradí  
náklady spojené s převodem (tj. návrh na vklad vlastnického práva, znalecký posudek, 
geometrický plán).

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:

 Neodpustím si poznámku, která je směřována k někomu jinému, a to Římskokatolické farnosti 
Přerov. Zaráží mě, že není ochotna doplatit rozdíl cen, ačkoliv město poskytlo dotaci              
na opravu kostela. 

Při hlasování bylo pro 23, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval.

1176/25/3/2014 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví stautárního města 
Přerova do vlastnictví KIS

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod movitých věcí:
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- plynový kotel s nepřímým ohřevem 150l, č. BI-90/150 G, pořizovací cena 131.877,90 Kč,
- židle - křesla čalouněná Merano, 50ks, pořizovací cena 296.650,- Kč,
- stůl MAS Granvin, 8ks, pořizovací cena 183.736,- Kč, 
- závěs sametový Alcatraz včetně řasící pásky, 90 bm, pořizovací cena 61.300,-Kč, 
- záclony Praclík včetně krejčovské úpravy, 70 bm, pořizovací cena 8.300,-Kč, 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační 
služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

Při hlasování bylo pro 29.

1177/25/3/2014 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - 6 ks informačních kiosků

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. 
T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, dodatku     
č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze 
dne 2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 
2.10.2012, dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012 a dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013, kterým se z majetku 
svěřeného k hospodaření vyjímají movité věci - 6 ks informačních kiosků, inv. č. 018-00000139 až 
018-00000144, v  celkové hodnotě 617.061,32 Kč, dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014

Při hlasování bylo pro 28, 1 nehlasoval.

1178/25/3/2014 Prodej 16 bytových jednotek formou veřejného výběrového řízení tzv. 
obálkovou metodou

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje výjimku z postupu dle vnitřního předpisu č. 
25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů“ pro úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  
doprodej 16 volných bytových jednotek s pohledávkou i bez pohledávky, dle přílohy č. 1 a to takovou, 
že uvedené bytové jednotky budou prodávány formou výběrového řízení tzv. obálkovou metodou za 
vyvolávací cenu 75 % ceny v místě a čase obvyklé dle znaleckého posudku, určené dle aktuálně 
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platných oceňovacích předpisů a pohledávky na těchto bytech váznoucí nebudou postupovány 
kupujícím bytových jednotek na nichž váznou.
Při hlasování bylo pro 30.

1179/25/3/2014 Převod vyřazených úkrytů civilní ochrany a výměníkových stanic do 
vlastnictví společenství vlastníků jednotek

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje výjimku z postupu dle vnitřního předpisu č. 
25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů“ pro  převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova (vyřazených 
úkrytů civilní ochrany a výměníkových stanic) a to takovou, že uvedené nebytové jednotky budou 
převáděny do vlastnictví společenství vlastníků jednotek, v jejichž domě se prostor nachází, na 
základě změny prohlášení vlastníka jednotek a začlenění dané nebytové jednotky, jako společného 
prostoru domu. Veškeré náklady na provedení této změny včetně jejího zajištění budou provedeny a 
uhrazeny společenstvím vlastníků jednotek.

Při hlasování bylo pro 30.

1180/25/3/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a O*** G*** , 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 (***), jako dlužníkem     
o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za O*** G*** na poplatku z prodlení v částce      
20 364,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 21 měsíců ode dne 
uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše 
dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze 
splátek nebude uhrazena.

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

1181/25/3/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a J*** M***, bývalou nájemkyní bytové jednotky č. 6 v objektu k bydlení č.p. ***, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***), nyní bytem            
v bytové jednotce č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město,         
na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***) jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města 
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Přerova za J*** M*** na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku z prodlení 
k datu 15. 09. 2014 v částce 38 341,00 Kč, z toho nedoplatek na vyúčtování záloh na plnění spojená s 
užíváním bytu činí 8 571,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 15. 09. 2014 činí 29 770,00 Kč, a to v 
měsíčních splátkách 1 500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 26 měsíců ode dne uzavření dohody. 
Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále 
dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude 
uhrazena včas a v plné výši.

Diskuse:
Mgr. Grambličková:

 Co je ta ztráta výhod splátek, pokud nebudou platit v plné výši a včas? Jaké to bude mít 
následky?

Mgr. Vojtášek:
 Když nezaplatí jednu splátku, musí zaplatit celou částku najednou. 

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

1182/25/3/2014 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a J*** H***, 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 ***), jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za J*** 
H*** na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku z prodlení k datu       
15. 09.2014 v částce 13 572,00 Kč, z toho nedoplatek na vyúčtování záloh na plnění spojená                 
s užíváním bytu činí 1 971,00 Kč, dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu 
činí 3 099,00 Kč a poplatku z prodlení k datu 15.09.2014 činí 8 502,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 
500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 28 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody 
je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem 
o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

VARIANTA  II.:
neschvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a J*** H***, 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 ***, jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za J*** 
H*** na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku z prodlení k datu 
15.09.2014 v částce 13 572,00 Kč, z toho nedoplatek na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním 
bytu činí 1 971,00 Kč, dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená    s užíváním bytu činí 3 099,00 
Kč a poplatku z prodlení k datu 15.09.2014 činí 8 502,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 500,00 
Kč/měs. se lhůtou splatnosti 28 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je 
uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o 
ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

Předkladatel materiálu pan Zácha doporučil variantu I. usnesení.
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Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 24, 3 proti, 4 se zdrželi.

1183/25/3/2014 Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – na části 
pozemku p.č. 682/1 v k.ú. Penčičky

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti 
odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat chodník a sjezdy na silnici 
II/436 s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování jejich 
provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 682/1 v k.ú. 
Penčičky, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 
60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně  1.000,- Kč a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, 
Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a  statutárním městem Přerov, jako 
budoucím oprávněným.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný doručí 
budoucímu povinnému geometrický plán se zaměřením rozsahu služebnosti a znalecký posudek na 
stanovení jednorázové úhrady za zřízení služebnosti.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014

Při hlasování bylo pro 31.

PŘESTÁVKA 14.48 – 15.00 HODIN.

3. FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

1185/25/4/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce včetně jejího zajištění takto:
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Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druhy zápůjček Částka Kč
Doba splácení

Zajištění

*** *** 1-oprava střechy
2-zateplení, obnova 
fasády,
klempířské prvky 

100 000,00
3 roky

Ručitel:
***

.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1
3. schvaluje podmínky výběrového řízení pro poskytování zápůjček z Fondu oprav, 

modernizací a rozšiřování bytového fondu v roce 2015 takto:

a) žádosti oprávněných osob, ve smyslu Vnitřního předpisu č. 16/2014 Fond oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů budou podávány v termínu od 12.1.2015 –
20.2.2015,

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

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

Diskuse:
Ing. Machát:

 Finanční výbor doporučil materiál schválit.

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

1186/25/4/2014 Žádost o povolení splátek dlužné částky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o splácení dluhu mezi 
statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a panem *** ***, jako dlužníkem, podle níž se dlužník 
zaváže uhradit statutárnímu městu Přerov dluh vzniklý na základě porušení Smlouvy o půjčce č. 14/10 
ze dne 20.9.2010, odpovídající zbývající dlužné částce půjčky ve výši 43 201,20 Kč s příslušenstvím, 
a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1 600,00 Kč vždy k 25. dni kalendářního měsíce. 
Dohoda o splátkách bude uzavřena za podmínky písemného uznání dluhu co do důvodu a výše 
dlužníkem a se sankcí ztráty výhody splátek pro případ prodlení s placením splátek.

Ing. Machát:
 Finanční výbor materiál projednal a jednohlasně doporučil materiál schválit.

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.
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1187/25/4/2014 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 6/13 z Fondu 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce        
z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu č. 6/13 ze dne 29.4.2013 uzavřené mezi 
statutárním městem Přerovem, jako věřitelem a *** jako dlužníkem, jehož předmětem bude změna 
znění čl. III odst. 1, věty první tak, že její stávající text:

„Dlužník se zavazuje platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15. dni 
kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000061 a to tak, aby částku 60 000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. uhradil nejpozději 
do 15.5.2018.“

se nahrazuje textem:

„Dlužník se zavazuje platit skutečně čerpanou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy            
k 15. dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-
7557750257/0100, variabilní symbol 1145000061 a to tak, aby částku 53 396,00 Kč s úrokem 4 % p.a. 
uhradil nejpozději do 15.5.2018.“

V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

Při hlasování bylo pro 31.

1188/25/4/2014 Rozpočtové opatření č. 12 a č. 13

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

Diskuse:
Pí Jandová:

 Na první straně důvodové zprávy. Výroba a osazení tabulky s vymezeným textem na novém 
Tyršově mostě za 70.000 Kč. Ráda bych toho využila k nápravě chyby, která mě dlouho trápí 
na novém Tyršově mostě. Na původním secesním pylonu byla cedulka původních stavitelů 
pana Hrzána a Uhlíře. Tam je na to místo, na tom pylonu. Cedulka se samozřejmě ztratila. 
Historický pylon tam zůstal jako památka původního unikátního Tyršova mostu. Stalo se, že 
na to místo historické cedulky se umístila cedulka stavitelů a architektky Šrámkové a stavební 
firmy Skanska. To je velká chyba. Tato cedulka měla být jinde a ne na původním secesním 
pylonu. Teď, když někdo přijde na nový most, tak neví, proč je tam secesní pylon a jak to 
souvisí s moderní podobou mostu. 
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 Mám protinávrh: vyrobit za částku 70.000 Kč tabulku původní se jmény stavitelů 
původního mostu pana Hrzána a Uhlíře. Historické podklady z archivu máme, ty se našly. 
Tyto informace můžeme poskytnout, aby replika mohla vzniknout.

 Na tabulku, kterou si chcete udělat, je času dost. Já to beru jako příležitost napravit chybu, 
která tam je a nic neříká o tom, že původní most je z roku 1903 a postavil ho pan Hrzán. 

Ing. Novotná:
 Vzhledem k tomu, že máme schválený text na pamětní desku usnesením rady, tak toto beru 

jako podnět, který nechám projednat na příští schůzi rady, protože usnesení je platné a bude   
se muset revokovat nebo případně změnit. 

Mgr. Grambličková:
 Připomínka paní Jandové by měla být v bodě různé. Vidím nedostatky v textu tabulky. Určitě 

to dle mého nepatří do projednávání rozpočtu. 

Mgr. Puchalský:
 Je špatně, že není součástí materiálu vymezený text. 

Mgr. Kulíšek:
 Text je známý, protože byl v usnesení rady. Není součástí finančního materiálu, protože 

jednáme o rozpočtovém opatření. Bude zřejmě dán podnět k úpravě textu.

Ing. Machát:
 Finanční výbor materiál projednal a neusnesl se.
 Dávám protinávrh: rozpočtové opatření snížit o 70.000 Kč a žádnou tabulku vůbec 

nedělat. To je můj protinávrh za Finanční výbor. 

Mgr. Netopilová:
 Nemohu pro materiál hlasovat zejména kvůli části, která se týká dofinancování druhé etapy 

výstavby stromů u akce Malý Noe. Celkové náklady tady jsou 296.000 Kč. Podle mě, město 
touto akcí od začátku financuje projekt soukromé nadace. Tato akce není v zájmu města. 
Nadace, o které si město nezjistilo potřebné údaje a teprve na náš podnět z vedení nadace 
odešel nejdříve pan Vlček a poté i jeho manželka, nyní nadaci vedou pan Strejček a manželé 
Hájkovi. Upozorňuji, že manželé Vlčkovi byli zadluženi. Čekala jsem, že druhá etapa bude 
ekonomičtější, skromnější. Není tomu tak. Město tato věc stojí 782.422 Kč. Podle mého 
názoru je lepší přímá podpora dětí, které to potřebují, přímé vysazování stromů třeba z dotací 
Ministerstva zemědělství. Rozhodně za méně peněz.

 Vyžádali jsme si v dubnu odpověď, kam šly peníze, které nadace obdržela po první etapě. 
Těch peněz, které nadace dostala, bylo přes 400.000 Kč. Peníze šly do zařízení v našem 
regionu, o tom byla na začátku také řeč. K mému překvapení 200.000 Kč šlo do Zambie. 
Nebudí to u mě žádnou důvěru.

Mgr. Rašťák:
 Zaznělo, že protinávrh pana Macháta je za Finanční výbor. Existuje nějaké usnesení 

Finančního výboru, že má tento návrh podat?

Ing. Machát:
 Nemám potřebu odpovídat panu Rašťákovi. 
 Vzhledem k tomu, že ten návrh od Finančního výboru nemám písemně, tak jej dávám sám     

za sebe. 

p. Mlčák:
 K ceduličce – přikláním se k tomu názoru stáhnout tuto záležitost. Ten text, dlouhosáhlý, se 

mi nebude líbit. 
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 Navrhuji: Ano, vyčlenit 70.000 Kč v původním znění jak rada odsouhlasila a pokud to 
neprojde, což je podmínka, tak bych doporučil za 70.000 Kč vyrobit obě dvě tabulky.

Mgr. Puchalský:
 Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření, posílení rozpočtu o 120.000 Kč. Z toho 

70.000 Kč tady už bylo diskutováno, ale 50.000 Kč bude použito na úhradu výdajů spojených 
s dvoudenní výjezdní schůzí rady, na které bude v souvislosti s ukončením volebního období 
provedeno vyhodnocení uplynulého období a projednáno plnění programového prohlášení. 
Tak jak je to definováno, je to ze strany radních naprostá nemravnost. Jestli, je město 
zadluženo stamiliony korun a mluví se tady o budoucnu, když rada měla předložit 
vyhodnocení volebního období, tak to mělo být na tomto zastupitelstvu. 

 Můj protinávrh – 50.000 Kč vyjmout z rozpočtového opatření. Členové rady si výjezd,     
v němž zhodnotí sami sebe a poplácají se po ramenou, zaplatí ze svého. 

Bc. Zatloukal:
 Já jsem na výjezdní radě byl. Zaplatil jsem 1.000 Kč a myslím, že to byly ty mé náklady. Já 

jsem tam určitě větší náklady, než 1.000 Kč, které jsem zaplatil jak za ubytování, tak za 
stravu, neměl. Možná se tam pronajala nějaká místnost, nevidím důvod, proč za to bych měl 
platit. 

Mgr. Puchalský:
 Nechci se ohrazovat vůči subjektivnímu prohlášení pana Zatloukala. Citoval jsem z návrhu     

na příslušné opatření. Má to být 50.000 Kč, tak věřím, že to stálo 51.000 Kč. To je vše. 

Ing. Lajtoch:
 Pane doktore, vy se trochu pletete. Těch 50.000 Kč bylo doplnění rozpočtu Kanceláře 

primátora. Samozřejmě jsme se finančně spolupodíleli na úhradě nákladů výjezdní rady. 
 Cedulka na Tyršův most – rada odsouhlasila text. 

Ing. Novotná:
 My dnes víme, že náklady na výjezdní zasedání rady se pohybovaly ve výši 42.000 Kč, z toho 

12.000 Kč bylo uhrazeno v hotovosti přímo na místě. Budeme čerpat z rozpočtového opatření 
nižší částku.

Mgr. Grambličková:
 K cedulce na Tyršův most – protože byl dán návrh na vyjmutí tohoto rozpočtového opatření, 

možná ne všichni zastupitelé si četli usnesení rady. Já text přečtu:  „Tyršův most, tato unikátní 
stavba překlenula v roce 2012 – díky podpoře radních a zastupitelů města Přerova – řeku 
Bečvu. Tyršův most získal řadu ocenění od architektů a odborníků.“   Ten text opravdu je 
nějaký nedomyšlený. Text s pomlčkami a s tím, že je to díky podpoře radních a zastupitelů mi 
připadne trošičku, jako sebechvála smrdí. Já se nebráním tomu, aby tam nějaká cedulka byla. 
Most je krásný, unikátní. Vždycky jsem ho podporovala. Ten text neodpovídá textu, který by 
měl být na cedulce kdekoliv, natož na takovém krásném mostě. Chce to možná skromnější 
vyjádření. My nerozhodujeme o textu, můžeme rozhodnout o vynětí rozpočtového opatření. 
Pokud tento návrh někdo dá, já pro něj budu. 

Ing. arch. Jan Horký, občan Přerova:
 Mám dotaz, co bylo důvodem, že zasedání rady muselo být výjezdní?
 V rozpočtovém opatření je 500.000 Kč na výměnu oken na Blahoslavové 3. Je uvedeno, že má 

jít o okna plastová. Upozorňuji, že Blahoslavova 3 se nachází v ochranném pásmu památkové 
zóny.
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Mgr. Karola:
 My o tom samozřejmě víme. Těch 500.000 Kč je na dřevěná okna, na dřevěné dveře, což nám 

náklady zdvojnásobuje. 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského (50.000 Kč vyjmout z rozpočtového opatření.):  Při 
hlasování bylo pro 9, 5 proti, 9 se zdrželo, 8 nehlasovalo. 

Hlasování o protinávrhu pana Mlčáka (70.000 Kč vyjmout z rozpočtového opatření): Při 
hlasování bylo pro 15, 4 proti, 10 se zdrželo, 2 nehlasovali.

Hlasování o protinávrhu Ing. Macháta (70.000 Kč vyjmout z rozpočtového opatření):  Při 
hlasování bylo pro 15, 3 proti, 10 se zdrželo, 3 nehlasovali.

Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 15, 2 proti, 14 se zdrželo.

1189/25/4/2014 Rozpočtové opatření č. 14

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních hracích 
přístrojů

33 080,0 * + 940,0 34 020,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3322 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500311 –
Úprava interiéru pokladny a 
přilehlých prostor zámku v Přerově)

0,0 + 940,0 940,0

Diskuse:
Ing. Machát:

 Materiál byl projednáván Finančním výborem a ten se nad tímto materiálem neusnesl.

Při hlasování bylo pro 31.
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1190/25/4/2014 Smlouva o poskytnutí dotace v rámci grantového programu v oblasti 
kultury pro rok 2014 - Pavel Novák

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Pavel Novák, zapsaný v Živnostenském rejstříku v Přerově pod č.j.: 2010/2708/ZU/Ko/3, 
bydliště: Kabelíkova 2675/12, 750 02, Přerov I-Město, místo podnikání: U Žebračky 860/4, 
750 02, Přerov I-Město, IČ: 64596737, DIČ: CZ6410030231, schválené v rámci usnesení č. 
1059/23/8/2014 z 23. zasedání zastupitelstva města Přerova konaného dne 28. dubna 2014 s 
následujícími změnami:

a) text článku I odst. 1

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 25.000,- Kč (slovy: 
dvacetpěttisíckorunčeských) na nákladové položky příjemce bez DPH, je-li příjemce jejím 
plátcem:

- pronájem sálu
- technika, osvětlení, projekční zařízení
- příprava projekcí, videozáznamů, střih, prezentace
- honoráře
- catering pro účinkující
- fotodokumentace a videozáznam
- audiozáznam
- propagace, tiskoviny, velkoplošná reklama

(s vyloučením nákladů na: akontaci leasingu a leasingové splátky, pokuty, úroky z prodlení,
sankce, penále, manka a škody, úroky z půjček a úvěrů, daně, správní aj. poplatky, odpisy 
hmotného a nehmotného majetku bez ohledu na vlastnictví, podíl DPH na ceně, je-li žadatel 
jejím plátcem), uskutečněné v roce 2014 v souvislosti s organizací akce Pavel Novák 50/70, 
dle ustanovení této smlouvy.

bude nahrazen textem

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 25.000,- Kč (slovy: 
dvacetpěttisíckorunčeských) na nákladové položky příjemce bez DPH, je-li příjemce jejím 
plátcem:

- pronájem sálu
- technika, osvětlení, projekční zařízení
- příprava projekcí, videozáznamů, střih, prezentace
- honoráře
- catering pro účinkující
- fotodokumentace a videozáznam
- audiozáznam
- propagace, tiskoviny, velkoplošná reklama

(s vyloučením nákladů na: akontaci leasingu a leasingové splátky, pokuty, úroky z prodlení, 
sankce, penále, manka a škody, úroky z půjček a úvěrů, daně, správní aj. poplatky, odpisy 
hmotného a nehmotného majetku bez ohledu na vlastnictví, podíl DPH na ceně, je-li žadatel 
jejím plátcem), uskutečněné v roce 2015 v souvislosti s organizací akce Pavel Novák 50/70, 
dle ustanovení této smlouvy.



42

b) část textu článku II

-  částku ve výši 25.000,- Kč do 30.09.2014.

bude nahrazena textem

-  částku ve výši 25.000,- Kč v lednu 2015.

c) v článku III odst. 5 bude část textu (věcně a časově související s kalendářním rokem 2014) 
nahrazena textem (věcně a časově související s kalendářním rokem 2015).

d) v článku III odst. 6, 8, 10 a 12  bude změněn termín z 31.01.2015 na 30.04.2015.

Ostatní ujednání smlouvy zůstanou beze změny.

2. 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

201 188,5 * - 25,0 201 163,5

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

110 Grantový program v oblasti 
kultury

755,0 - 25,0 730,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 25 221,1 * - 25,0 25 196,1
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:

 Především přeji panu Novákovi, aby se uzdravil a v plné síle realizoval plánovaný koncert. 
Zdraví opravdu nelze naplánovat. Jeho slova. Domnívám se, že by se vytvořila výjimka, 
kterou by žadatelé grantů dokázali v budoucnu zneužít. 

 Doporučuji smlouvu pro rok 2014 neschválit, požádat o grant v roce 2015 a jsem 
přesvědčena, že dotace bude v roce 2015 poskytnuta.

Ing. Machát
 Finanční výbor se jednohlasně usnesl a doporučuje zastupitelstvu materiál schválit. To, co říká 

Ing. Pospíšilová, bylo rovněž projednáváno na Finančním výboru a vzhledem k tomu,            
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že grantové programy jsou vyhlašovány v určitých termínech a koncert pana Nováka se má 
uskutečnit před tím, než bude vyhlášen grantový program, tak právě z toho důvodu 
doporučujeme zastupitelstvu tento materiál schválit. 

p. Laga:
 Přesto, že mě pan Novák napadal až v Praze u Vojty Filipa na ÚV KSČM, že jsem mu něco 

hatil, přesto si myslím, že by bylo dobré, kdyby uspořádal koncert, ale myslím si, že až po 
novém grantovém programu. Doporučoval bych, aby se letos ukončil, tak jak se má, a příští 
rok s ohledem nové zastupitelstvo přihlédne k tomu, že jsme mu letos něco schválili, a že by 
mohl obdržet grant v příštím roce na tuto akci. 

Hlasování o protinávrhu Ing. Pospíšilové (neschválit uzavření smlouvy): Při hlasování bylo pro 
12, 5 proti, 10 se zdrželo, 3 nehlasovali.

Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 18, 4 proti, 8 se zdrželo.

1191/25/4/2014 Smlouva o poskytnutí dotace v rámci přímých podpor pro rok 2014 -
Nadační fond Přerov - Cuijk

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

Dodatkem č. 1 budou provedeny tyto změny smlouvy o poskytnutí dotace:

a) text článku I odst. 1

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 80.000,- Kč (slovy: 
osmdesáttisíckorunčeských) na nákladové položky příjemce bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem:
- vedení účtu
- výroční zpráva, daňové přiznání
- doprava, diety
- překlady
- propagace
(s vyloučením nákladů na: akontaci leasingu a leasingové splátky, pokuty, úroky z prodlení, sankce, 
penále, manka a škody, úroky z půjček a úvěrů, daně, správní aj. poplatky, odpisy hmotného a 
nehmotného majetku bez ohledu na vlastnictví, podíl DPH na ceně, je-li žadatel jejím plátcem), 
uskutečněné v roce 2014 v souvislosti s činností a recipročním zájezdem občanů z Přerova do Cuijku, 
dle ustanovení této smlouvy.

se nahrazuje  novým textem

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 130.000,- Kč (slovy: 
jednostotřicettisíckorunčeských) na nákladové položky příjemce bez DPH, je-li příjemce jejím 
plátcem:
- vedení účtu
- výroční zpráva, daňové přiznání
- doprava, diety
- překlady
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- propagace
(s vyloučením nákladů na: akontaci leasingu a leasingové splátky, pokuty, úroky z prodlení, sankce, 
penále, manka a škody, úroky z půjček a úvěrů, daně, správní aj. poplatky, odpisy hmotného a 
nehmotného majetku bez ohledu na vlastnictví, podíl DPH na ceně, je-li žadatel jejím plátcem), 
uskutečněné v období 2014 - 2015 v souvislosti s činností a recipročním zájezdem občanů z Přerova 
do Cuijku, dle ustanovení této smlouvy.

b)        text článku I odst. 3

V případě, že příjemce v průběhu kalendářního roku 2014 ukončí činnost příjemce, na jejíž položky 
byla poskytnuta dotace uvedená v článku I bodě 1 této smlouvy, je povinen předávajícímu vrátit 
finanční prostředky ve výši 1/12 celkové výše dotace za každý i započatý měsíc neexistence zařízení či 
neprovozování činnosti.

Pokud v tomto případě nebude doposud příjemci poskytnuta předávajícím dotace uvedená v článku I 
bodě 1 této smlouvy, je předávající povinen příjemci poskytnout již pouze dotaci dle článku I bodu 1 
této smlouvy sníženou o 1/12 celkové výše dotace za každý zbývající měsíc do konce roku 2014.

Pokud v tomto případě nebude doposud příjemci poskytnuta předávajícím druhá splátka dotace 
uvedená v článku II této smlouvy, je předávající povinen příjemci poskytnout již pouze druhou splátku 
dotace dle článku II této smlouvy sníženou  o 1/12 celkové výše dotace za každý zbývající měsíc do 
konce roku 2014.

se nahrazuje  novým textem

V případě, že příjemce v průběhu kalendářního roku 2014 - 2015 ukončí činnost příjemce, na jejíž 
položky byla poskytnuta dotace uvedená v článku I bodě 1 této smlouvy, je povinen předávajícímu 
vrátit finanční prostředky ve výši 1/24 celkové výše dotace za každý i započatý měsíc neexistence 
zařízení či neprovozování činnosti.

Pokud v tomto případě nebude doposud příjemci poskytnuta předávajícím dotace uvedená v článku I 
bodě 1 této smlouvy, je předávající povinen příjemci poskytnout již pouze dotaci dle článku I bodu 1 
této smlouvy sníženou o 1/24 celkové výše dotace za každý zbývající měsíc do konce roku 2015.

Pokud v tomto případě nebude doposud příjemci poskytnuta předávajícím třetí splátka dotace uvedená 
v článku II této smlouvy, je předávající povinen příjemci poskytnout již pouze třetí splátku dotace dle 
článku II této smlouvy sníženou  o 1/24 celkové výše dotace za každý zbývající měsíc do konce roku 
2015.

c) text článku II 

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci dotaci dle článku I bodu 1 této smlouvy ve dvou splátkách 
na účet číslo 2571042/0800 vedený u České spořitelny, a.s., a to následovně: 
- částku ve výši 40.000,-- Kč do 30.04.2014
- částku ve výši 40.000,-- Kč do 31.08.2014

se nahrazuje  novým textem

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci dotaci dle článku I bodu 1 této smlouvy ve třech splátkách 
na účet číslo 2571042/0800 vedený u České spořitelny, a.s., a to následovně: 
- částku ve výši 40.000,-- Kč do 30.04.2014
- částku ve výši 40.000,-- Kč do 31.08.2014
- částku ve výši 50.000,- Kč do 31.03.2015                                                                                                                  
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d) vypouští se z článku III odst. 2 smlouvy ve znění: "Příjemce se zavazuje podílet se na financování 
nákladů akce, na jejíž položky byla dotace poskytnuta, minimálně 20% jejich celkových nákladů, a to 
z jiných zdrojů než je dotace od předávajícího."

e) v článku III odst. 3 se poslední věta "Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit do 31. 12. 2014." 
mění na  "Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit do 31. 12. 2015."

f) v článku III odst. 5 se ve všech odstavcích mění text "(věcně a časově související s kalendářním 
rokem 2014)"  mění na "(věcně a časově související s kalendářním rokem 2014 a 2015)." 

g) text článku III odst. 6

Příjemce je povinen písemnou specifikaci uvedenou v článku III bodě 5 této smlouvy  předložit 
Kanceláři primátora Magistrátu města Přerova nejpozději do 31.01.2015. Písemná specifikace uvedená 
v článku III bodě 5 této smlouvy musí být v případě osobního doručení zaevidována na podatelně 
Magistrátu města Přerova nejpozději dne 31.01.2015, v případě zaslání poštou je rozhodující pro 
dodržení termínu datum poštovního razítka, nejpozději dne 31.01.2015.

se nahrazuje  novým textem

Příjemce je povinen písemnou specifikaci uvedenou v článku III bodě 5 této smlouvy  předložit 
Kanceláři primátora Magistrátu města Přerova nejpozději do 31.01.2016. Písemná specifikace uvedená 
v článku III bodě 5 této smlouvy musí být v případě osobního doručení zaevidována na podatelně 
Magistrátu města Přerova nejpozději dne 31.01.2016, v případě zaslání poštou je rozhodující pro 
dodržení termínu datum poštovního razítka, nejpozději dne 31.01.2016.

h) v článku III odst. 8,  9  a 12 se  mění termín z 31.01.2015 na 31.01. 2016. 
i) vypouští se z článku IV odst. 3 smlouvy ve znění: "Nesplní-li příjemce povinnost v článku III bodě 
2 této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši 
10-20% z celkové výše dotace."

Ostatní ujednání smlouvy o poskytnutí dotace se nemění.

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:

 Tento materiál je přesně v tom duchu, na který jsem upozorňovala, u toho minulého. Zase 
děláme výjimku, kterou lze zneužít. Ten nadační fond letos ty peníze nepotřebuje. Potřebuje je 
v roce 2015. Doporučuji k tomu přihlédnout, jak řekl pan Laga, že mu byly schváleny, ale 
prostě je nepotřebuje. 

 Dávám protinávrh:  neschvaluje uzavření dodatku.

Ing. Novotná:
 Já bych jen doplnila, že vlastně nadační fond, i když se ta činnost bude dělat jedenkrát za dva 

roky, má ze zákona určité náklady, musí vést účetnictví, musí mít audity. Nicméně v tom 
statutu nadačního fondu je přesně vymezeno, kolik procent těch nákladů mohou využít na tady 
tu činnost a kolik musí využít na to, proč byl fond zřízen. To znamená, že kdybychom my jim 
neumožnili na dva roky to udělat, tak oni budou porušovat statut a musíme přistoupit k tomu 
zrušení. Když byly hody, byli tady zástupci města Cuijk, znovu jsme vedli jednání s tím,        
že žádají zastupitele, jestli by bylo možné to znovu projednat a zvážit, protože existuje reálná 
obava, že pakliže se to takto udělá, tak spolupráce se omezí pouze na spolupráci radnic, těch 
oficiálních delegací. 

 Žádají, aby fond byl zachován. Když se vrátíme do historie, tak trvalo několik let, než jsme 
přistoupili k tomu, že jsme nadační fond zřídili. 
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Ing. Machát:
 Finanční výbor se nad tímto materiálem neusnesl. 

Pí Tomaníková:
 Chci se zeptat, jestli vůbec Cuijk má zájem o spolupráci.

Mgr. Kulíšek:
 Teď to říkala Ing. Novotná. Mají zájem pokračovat. 

Ing. Novotná:
 Žádají, aby fond byl zachován. Když se vrátíme do historie, tak trvalo několik let, než jsme 

přistoupili k tomu, že jsme nadační fond zřídili. Tento nadační fond jsme zřídili sami, jako 
město. 

Primátor Ing. Lajtoch:
 Já bych prosil o podporu tohoto materiálu. Finanční prostředky jsou účelově využity, jezdí tam 

naše spolky, sdružení, sportovní organizace a vyměňují si své zkušenosti. 

Mgr. Grambličková:
 Přimlouvám se za to, abychom nepřerušovali tuto tradici. Je to jeden z nejdelších vztahů, které 

máme se zahraničním městem, kromě Bardějova. 

Mgr. Puchalský:
 Kromě města Přerova, kdo do nadačního fondu přispívá prostředky? Jak se občané města         

a ostatní podílejí na činnosti fondu? Z hlediska ekonomického je otázkou, zda pokračovat 
v činnosti nadačního fondu, když ten svoji funkci neplní.

Primátor Ing. Lajtoch:
 Bavili jsme se o tom na posledním zastupitelstvu města. Pan JUDr. Dutko již několikrát 

prohlásil, že nejsou schopni získat finanční prostředky na činnost nadace. Mají jen naturální 
plnění, například z pivovaru. Z devadesáti procent jde o prostředky z města. 

Mgr. Puchalský:
 Já toto respektuji, mnoho věcí kolem nadačního fondu znám. Proto kladu otázku, má smysl 

pokračovat v činnosti nadačního fondu, který z hlediska zákonných předpisů neplní svoji 
funkci? Pak ta spolupráce může fungovat úplně na jiné úrovni. Město Přerov může financovat 
ty aktivity samo, bez nadačního fondu. 

Primátor Ing. Lajtoch:
 Pan Puchalský v Cuijku několikrát byl a ví, jaká je mentalita holandského města. Holandský 

partner žádal, aby partnerem nebylo město Přerov, abychom vytvořili nadaci a ta aby 
spolupracovala s nadací Cuijk. V roce 2006 jsme založili nadační fond. 

Hlasování o protinávrhu Ing. Pospíšilové (neschválit uzavření dodatku č. 1): Při hlasování bylo 
pro 6, 10 proti, 13 se zdrželo, 2 nehlasovali.

Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 24, 1 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval.
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1192/25/4/2014 Dotace pro Okresní agrární komoru v Přerově na Krajské dožínky       
v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Okresní agrární komora v Přerově, se sídlem 
Wurmova 2, 750 02 Přerov, IČ: 47674407, na Krajské dožínky v Přerově.

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních hracích 
přístrojů

32 780,0 * + 150,0 32 930,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 150,0 150,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

  rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

24 771,1 * + 150,0 24 921,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:
Ing. Machát:

 Finanční výbor jednohlasně doporučuje zastupitelstvu schválit tento materiál.

p. Laga:
 Chci říct, že teď zahajujeme bod, kdy máme celkem devatenáct subjektů, kterým budeme něco 

přispívat a rozdávat kamarádům, kamarádi. Podle mě by měl být nový grantový program, 
protože je návrh poskytnout částky ve výši 1.852.000 Kč, což není málo, co teď budeme 
schvalovat. Podle mě a podle zásad, které jsme tady drželi, našel jsem jenom tři subjekty, 
které by podle našich zásad měly finance obdržet, a to taneční skupina D2 Dance, potom 
ÚAMK-AMK a klub vodního póla. 

 Vidíme, že hrací automaty byl zlatý důl, a vy všechno uhradíte z hracích automatů. 

Primátor Ing. Lajtoch:
 Zastupitelstvo schválilo záměr a my ho realizujeme nyní, když jsou volné finanční prostředky. 
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p. Laga:
 Je to to, co se tady vždycky říká. Schválíme záměr a potom už musíme schválit. Když 

schvalujeme záměr, tak se říká, schvalme jenom záměr, potom schvalovat nebudeme.

Při hlasování bylo pro 20, 3 proti, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali.

1193/25/4/2014 Dotace pro pana Lubomíra Dostála na výstavu jeho prací

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Lubomírem Dostálem, se sídlem Velká Dlážka 313/13, 
Přerov I-Město, IČ: 42960959, na výstavu jeho prací.

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních hracích 
přístrojů

32 960,0 * + 10,0 32 970,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 150,0 * + 10,0 160,0
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 24 951,1 * + 10,0 24 961,1
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:
Ing. Pospíšilová:

 Chci se zeptat, jestli byla podána žádost o grant, protože to tady není napsáno.

Ing. Novotná:
 Nemůžu to říct na sto procent. Myslím si, že kdyby si podal žádost o grant, tak by to tam bylo 

uvedeno. Mohu vám to říct zítra nebo prověřím na internetu.
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Při hlasování bylo pro 23, 3 proti, 4 se zdrželi.

1194/25/4/2014 Poskytnutí dotace Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na 
Moravě na dopravní konferenci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerovem a subjektem Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na 
Moravě, se sídlem Přerov, nám. T. G. Masaryka 555/16, IČ: 22866442 na dopravní konferenci 
"Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů".

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních hracích 
přístrojů

32 930,0 * + 30,0 32 960,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2229 110 Ostatní záležitosti v silniční 
dopravě

0,0 + 30,0 30,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 24 921,1 * + 30,0 24 951,1
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Při hlasování bylo pro 23, 3 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval.
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1195/25/4/2014 Dotace pro Věru Lakomou na podporu XII. ročníku soutěže MISS 
MODEL 2014

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Věrou Lakomou, se sídlem Seifertova 437/12, Přerov I-
Město, IČ: 65144465, na XII. ročník soutěže MISS MODEL 2014.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních hracích 
přístrojů

32 970,0 * + 40,0 33 010,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 160,0 * + 40,0 200,0
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 24 961,1 * + 40,0 25 001,1
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:
Mgr. Grambličková:

 Chci požádat někoho z Finančního výboru, aby nás alespoň u těch materiálů, kdy finanční 
výbor není ztotožněn s tímto usnesením, aby nás informovali.

Ing. Machát:
 Myslím si, že to tak činím. Materiál z Finančního výboru jste tentokrát dostali v pátek,               

a myslím si, že je dostatek času na to jej prostudovat. Nicméně, pokud jsou rozporuplné 
materiály, kde nemáme jednoznačný závěr na Finančním výboru, tak se snažím vždy 
vystoupit.

 V tomto případě jsme se jednoznačně vyslovili podpořit žádost.

p. Laga:
 V tomto bodě jsem neviděl, že jsme už schvalovali záměr, tak si myslím, že je to jednodušší. 

Myslím si, že pokud je to dvanáctý ročník, tak to mělo být v přímých podporách a bylo by to 
naprosto legální. 
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Pí Lakomá, občanka Přerova:
 Zastupuji agenturu. Vždy jsem financovala včetně úspěšné taneční školy HIT.  Soutěž MISS 

Model má svou historii. Úroveň i obsah jde nahoru. Je ošetřeno patentovým úřadem. Zájem     
o projekt je obrovský. O akci mají zájem mediální partneři. Cílem projektu je podpora 
významných talentů v oblasti kultury. Volná disciplína je chráněna patentem. V doprovodném 
programu dáváme šanci mladým talentům. Finálový večer je významný pro všechny
účastníky. Pro mě a účastníky je důležité projekt zachovat. 

Při hlasování bylo pro 22, 1 proti, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval.

1196/25/4/2014 Dotace pro Mgr. Roberta Baloga, ArtD. na realizaci baletního 
představení na hradě Helfštýně

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč      
Mgr. Robertu Balogovi, ArtD., se sídlem Masarykova třída 736/19, 779 00 Olomouc, IČ: 1854844,    
na realizaci baletního představení na hradě Helfštýně.

Při hlasování bylo pro 31.

1197/25/4/2014 Dotace pro Taneční školu Puls Přerov na její činnost

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Taneční školou Puls Přerov, se sídlem Osmek 11, 750 02 
Přerov, IČ: 70868514, na činnost Taneční školy Puls Přerov.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních hracích 
přístrojů

33 010,0 * + 20,0 33 030,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 200,0 * + 20,0 220,0
* počáteční stav navazuje na jiný materiál
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 25 001,1 * + 20,0 25 021,1
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:
p. Laga:

 Nežádají na činnost, žádají na uhrazení dluhu.

Ing. Novotná:
 S žadatelkou jsme jednali. Návrh na usnesení po projednání s ní, jsme napsali takto.

Při hlasování bylo pro 27, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval.

1198/25/4/2014 Dotace pro Moravskou hasičskou jednotu, o.s. na reprezentaci 
družstva mladých hasičů HS MHJ Přerov na Mistrovství České 
republiky hry Plamen a dorostu 2014

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Moravská hasičská jednota, o.s., se sídlem 
Zastávka, Stará osada 608, IČ: 49459317, na zabezpečení reprezentačního družstva mladých 
hasičů HS MHJ Přerov na Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu 2014,

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

299,0 * - 5,0 294,0

5512 110 Požární ochrana - dobrovolná 
část

65,0 + 5,0 70,0

Při hlasování bylo pro 31.
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1199/25/4/2014 Dotace pro Adélu Kratochvilovou na účast taneční skupiny D2Dance 
na Mistrovství světa ve Street dance show a světovém poháru Disco 
dance

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a paní Adélou Kratochvilovou, se sídlem U kapličky 
525/24, 751 17 Horní Moštěnice, IČ: 74680412, na účast taneční skupiny D2Dance na 
Mistrovství světa ve Street dance show a světovém poháru Disco dance.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních hracích 
přístrojů

32 030,0 * + 10,0 33 040,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 220,0 * + 10,0 230,0
* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 25 196,1 * + 10,0 25 206,1
* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Při hlasování bylo pro 30, 1 se zdržel.

1200/25/4/2014 Dotace pro Odbočku Svazu letců České republiky číslo 22 - generála 
JANOUŠKA - PŘEROV na zabezpečení doprovodného programu k 
výstavě "Zkáza z nebe"

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

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace  
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Odbočka Svazu letců České republiky číslo 
22 - generála JANOUŠKA - PŘEROV, se sídlem Přerov I-Město, Velká Dlážka 336/2, IČ: 
75150158, na náklady spojené se zabezpečením doprovodného programu a výstavy k výročí 
letecké bitvy nad Moravou.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních hracích 
přístrojů

34 270,0 * + 25,0 34 295,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 480,0 * + 25,0 505,0
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 25 496,1 * + 25,0 25 521,1
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Při hlasování bylo pro 28, 1 se zdržel, 2 nehlasovali.

1201/25/4/2014 Dotace pro "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem "Nadační fond Přerovského jazzového 
festivalu", se sídlem Přerov, Kratochvílova 1, IČ: 49558005, na náklady spojené se 
zabezpečením XXXI. Československého jazzového festivalu.

2. 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

1355 230 Odvod z výherních hracích 
přístrojů

34 020,0 * + 150,0 34 170,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 230,0 * + 150,0 380,0
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 25 246,1 * + 150,0 25 396,1
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:
Ing. Machát:

 Finanční výbor se neusnesl na poskytnutí dotace. 

p. Neuls, občan Přerova:
 Podal jsem žádost z prostého důvodu, protože mě k tomu vedly okolnosti. V letošním roce je 

to třicet let, co byla obnovena tradice pořádání festivalu v Přerově. Každý rok jsme dostávali 
poměrně slušnou částku od nadace, která byla v rámci Synotu, která patří panu Valentovi. 
Tyto dotace z výherních automatů změnily způsob přidělování. Předloni jsme dostali 380 tisíc 
Kč, loni 150 tisíc Kč a letos v původním návrhu 250 tis. Kč. Dostáváme se do problémů. Stálí 
partneři, kteří s námi spolupracují léta, také snižují své příspěvky. 

Pí Tomaníková:
 Proč jazzový festival nevyužívá třeba sál Tepla?

p. Neuls, občan Přerova:
 Sál Tepla je ještě pro menší počet posluchačů. Příspěvek od Tepla se bude projednávat 

začátkem října, tak jsem navrhl, že 15. října by mohl být první koncert právě tady. 

Při hlasování bylo pro 23, 1 proti, 7 se zdrželo.
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1202/25/4/2014 Prominutí poplatku z prodlení

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení     
v celkové výši 35 044,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 43 805,00 Kč za paní J*** G***, nyní trvale 
hlášenou Přerov, *** č. o. ***, vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění 
spojená s užíváním bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č p. ***, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k. ú. Přerov (***).

Diskuse:
Ing. Machát:

 Finanční výbor se nad tímto materiálem neusnesl. 

Při hlasování bylo pro 24, 2 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval.

1203/25/4/2014 Prominutí poplatku z prodlení

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení     
v celkové výši 49 994,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 62 495,00 Kč Kč za paní L*** Ř***, nyní trvale 
bytem Přerov, *** č. o. ***, vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění 
spojená s užíváním bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č p. ***, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k. ú. Přerov (***).

Diskuse:
Mgr. Grambličková:

 Odbor správy majetku se vyjadřuje, že v případě, že nájemce žádá o prominutí poplatku 
opakovaně, tak odbor majetku mu zašle odmítavé stanovisko. Je to v pravomoci odboru 
majetku?

Mgr. Vojtášek:
 My takto rozhodujeme pouze v kompetenci, která odpovídá kompetencím rady, kdy jsem 

touto kompetencí radou pověřen. Rozhoduji v mezích kompetencí rady.  

Při hlasování bylo pro 26, 2 proti, 2 se zdrželi.
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1204/25/4/2014 Prominutí poplatku z prodlení 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení     
v celkové výši 3 600,00 Kč za paní I*** P***, nyní trvale hlášenou Přerov, ***, vzniklého z důvodu 
prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytové jednotky č. *** v objektu 
k bydlení č p. ***, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k. ú. Přerov 
(***),

Diskuse:
Ing. Machát:

 Finanční výbor se jednohlasně usnesl a doporučil zastupitelům schválit tento materiál.

p. Zácha:
 Neodpouštíme nikomu dlužný nájem. Úrok z prodlení neustále narůstá. Tímto jej zastavíme     

a budeme jednou za čas monitorovat, jestli se ti lidé nedostali do lepší životní situace               
a můžeme po nich něco exekučně vymáhat. Není pravda, že odpouštíme nájmy a potom těm 
lidem přidělujeme obecní byty. 

p. Hlavinka:
 Pan Machát tlumočí názor Finančního výboru, ale ten se sešel pouze v počtu pěti. To 

znamená, že pokud se neusnesl, tak jeden z pěti nehlasoval. 

Při hlasování bylo pro 28, 3 se zdrželi.

1205/25/4/2014 Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 
kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu "Přerov - výstavba 
levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a 
Kozlovic"

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby kanalizace 
Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu  "Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního 
sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic" uzavřené dne 23.9.2013 mezi statutárním městem 
Přerovem a obchodní společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČ 47674521, se sídlem 
Přerov, Šířava 483/21, ve znění, které je přílohou důvodové zprávy. Dodatkem se mění výše a 
způsob financování projektu v návaznosti na upřesnění celkových nákladů stavby.

2. pověřuje primátora statutárního města Přerova ke všem úkonům souvisejícím s upsáním 
nových akcií obchodní společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČ 47674521, se 
sídlem Přerov, Šířava 483/21, upisovaných s využitím přednostního práva ke zvýšení 
základního kapitálu nejvýše o 1/3 jeho dosavadní výše s tím, že statutární město Přerov upíše 
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nejvýše 10 000 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité 
hodnotě jedné akcie 1 000 Kč a uhradí emisní kurz takto upsaných akcií nejpozději ve lhůtě do 
29.12.2014.

Při hlasování bylo pro 31.

Mgr. Kulíšek:
Dnes nebyl schválen materiál Rozpočtové opatření č. 12 a 13. Protože by to mohlo způsobit velké 
problémy při chodu magistrátu a města, tak navrhuji, aby se sešli předsedové koaličních klubů 
zastoupených v zastupitelstvu na dohadovací řízení vedle v salonku a vyhlašuji desetiminutovou 
přestávku.

p. Laga:
 Pane řídící, jsem v šoku. Jestli si to chce koalice udělat sama. Já jsem myslel, že pozvete           

i zástupce opozice na dohadovací řízení. 

Mgr. Kulíšek:
 Já jsem řekl, všech zastupitelů zastoupených v zastupitelstvu.
 Tak to jsem se přeřekl. V dohadovacím řízení jsou vždy všichni zástupci zastoupeni 

v zastupitelstvu. Omlouvám se. 

Hlasování o tom, zda bude dohadovací řízení: Při hlasování bylo pro 23, 6 se zdrželo, 2 
nehlasovali.

Přestávka 16.20 – 16.40 hodin.

1188/25/4/2014 Rozpočtové opatření č. 12 a č. 13

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje nepřijalo usnesení schválit schvaluje  
upravené úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle přílohy.

Diskuse:
Mgr. Kulíšek:

 V dohadovacím řízení jsme se dohodli na určitém kompromisu. Prosím pana primátora, aby 
tlumočil, na čem se dohodli předsedové zastupitelských klubů.
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Primátor Ing. Lajtoch:
 Se zástupci zastupitelských klubů jsme řešili dva problémy. Tím prvním bylo výjezdní 

zasedání rady.  Částka v rozpočtovém opatření by se opravila na skutečné náklady, tedy 
30.000 Kč místo navržených 50.000 Kč. Zůstane v příjmové části 12.000 Kč. 

 U druhého problému – 70.000 Kč na cedulku na Tyršův most – tam jsme se dohodli, že bude 
jedna cedulka, na které bude uvedena historie vzniku původního Tyršova mostu, což bude rok 
1903 a následně tam bude uveden rok 2012, kdy se postavil nový most. Návrh textu bude před 
projednáním v radě zaslán všem zastupitelům. Rada města Přerova bude návrh textu 
projednávat 30. 9. 2014.

Hlasování o upraveném rozpočtovém opatření (výjezdní rada, částka upravená na 30.000 Kč):        
Při hlasování bylo pro 31.

Hlasování o rozpočtovém opatření 70.000 Kč na cedulka na Tyršův most, cedulka bude jedna:    
Při hlasování bylo pro 29, 2 se zdrželi.

Hlasování o celém upraveném rozpočtovém opatření:  Při hlasování bylo pro 29, 2 se zdrželi.

Zasedání zastupitelstva řídí primátor Ing. Jiří Lajtoch.

5.  VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

1206/25/5/2014 Veřejná zakázka: „Zajištění dodávek elektrické energie pro rok 2015“ 
– uzavření Smlouvy o vzniku společnosti

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu 
veřejných zadavatelů při zadání veřejné zakázky podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, a to za účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky a společného nákupu silové 
energie pro rok 2015, jehož cílem má být výběr nejvhodnějšího dodavatele, včetně uzavření příslušné 
smlouvy, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 
(„Smlouva o vzniku společnosti“) za účelem společného nákupu a zajištění dodávek silové energie pro 
rok 2015.

Diskuse:
Mgr. Puchalský:

 V materiálu jsou citovány právní předpisy, zákon o zakázkách. Nicméně, podle kterého 
ustanovení zákona o obcích projednáváme tento návrh?

Mgr. Karola:
 Materiál předkládáme zastupitelům v rámci vymezené působnosti v souladu s § 85 písm. j) 

zákona. 
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Mgr. Puchalský:
 Proč tam neuvedete i toto?

Mgr. Karola:
 Tuto chybu beru na sebe. Já jsem se domníval, že vzhledem k tomu, že podobný, identický typ 

smlouvy, původně o sdružení, nyní podle nového občanského zákoníku o vzniku společnosti 
jste tady schvalovali již několikrát, například v souvislosti s nákupem mobilní datové 
komunikace, beru tu chybu na sebe. Předpokládal jsem, že tato informace je většině 
zastupitelů obecně známá. 

Při hlasování bylo pro 31.

6.  ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

6.1 Účelová dotace dle Programu podpory výstavby technické infrastruktrury.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

poskytnutí účelové dotace v celkové výši Kč 166 865,- na výstavbu technické infrastruktury (stavby 
komunikace, zpevněných plocha a veřejného osvětlení) na pozemku p.č. *** a *** v k.ú. Přerov panu 
M.F.

Mgr. Kulíšek:
 Materiál stahuji i na základě žádosti žadatele.

1207/25/6/2014 Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory 
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace v celkové výši 
Kč 106 000,- na výstavbu technické infrastruktury (stavby distribuční soustavy NN) firmě Nemo –
Development s.r.o., IČ 26818281, Pivovarská 89/1, Přerov. Technická infrastruktura je určena pro 16 
novostaveb rodinných domů v lokalitě Obytný park - Přerovské zahrady (za Meoptou) v k.ú. Přerov.

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.
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1208/25/6/2014 Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory výstavby 
technické infrastruktury

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku smlouvy MMPr-
SML/315/2012 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury s panem Robertem Bučkem, 
místo podnikání Topolová 419/1, Olomouc-Slavonín,783 01, IČ 68928955, ve smyslu prodloužení 
podmínky pro započetí užívání dokončených staveb u staveb technické infrastruktury dle stavebně 
právních předpisů do 30.9.2014.

Při hlasování bylo pro 30, 1 nehlasoval.

7.  ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

1209/25/7/2014 Předání dokončené investiční akce k hospodaření školským 
příspěvkovým organizacím – realizace úspor energie ZŠ Svisle

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku            
do správy, přílohy č. 1 zřizovací listiny, uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, Svisle 13. 
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Zajištění 
energetických úspor objektu Základní školy Svisle, Přerov“ v ceně 17.867.080,94 Kč              
k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 10. 2014. Znění dodatku 
je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

2. schvaluje uzavření dodatku č. 7 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku             
k hospodaření, přílohy č. 1 zřizovací listiny, uzavřenému dne 14. 04. 2010 mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 
49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30. 
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Zajištění 
energetických úspor objektu Základní školy Svisle, Přerov“ v ceně 2.436.420,13 Kč k 
hospodaření jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 10. 2014. Znění dodatku je 
přílohou č. 2 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

Při hlasování bylo pro 31.
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1210/25/7/2014 Předání dokončené investiční akce k hospodaření školským 
příspěvkovým organizacím – realizace úspor energie ZŠ U tenisu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 6 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do 
správy, přílohy č. 1 zřizovací listiny, uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem 
Přerov a subjektem Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, se sídlem Přerov, Přerov 
I – Město, U tenisu 4.
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Zajištění 
energetických úspor objektu Základní školy U tenisu, Přerov“ v ceně 18.006.312,19 Kč k 
hospodaření jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 10. 2014. Znění dodatku je 
přílohou č. 1 důvodové zprávy.

2. schvaluje uzavření dodatku č. 6 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k 
hospodaření, přílohy č. 1 zřizovací listiny, uzavřenému dne 14. 04. 2010 mezi statutárním 
městem Přerov a subjektem Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 
49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30. 
Předmětem tohoto dodatku je předání poměrné části dokončené investiční akce „Zajištění 
energetických úspor objektu Základní školy U tenisu, Přerov“ v ceně 2.134.976,61 Kč k 
hospodaření jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 10. 2014. Znění dodatku je 
přílohou č. 2 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

Při hlasování bylo pro 31.

1211/25/7/2014 Předání nemovitého majetku k hospodaření Základní škole Přerov,    
Za mlýnem 1 –příspěvkové organizaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání       
a převzetí nemovitého majetku do správy, přílohy č. 1 zřizovací listiny, uzavřenému dne 01. 03. 2002 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311,      
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Za mlýnem 1. 
Předmětem tohoto dodatku je předání bytu náležejícího k objektu Přerov, Přerov I – Město,                
Za mlýnem 1, k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci s účinností od 01. 10. 2014. Znění 
dodatku tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

Při hlasování bylo pro 30.
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1212/25/7/2014 TJ SPARTAK PŘEROV - poskytnutí účelové dotace

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín a primátor Ing. 
Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 074 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 
00534935, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Bezručova 770/4, na částečnou úhradu nákladů 
projektu „Zateplení budovy Loděnice TJ Spartak Přerov“ v občanské vybavenosti č.p. 770 na 
parcele p.č. 4784/2 v k.ú. Přerov v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních
hracích přístrojů

31 706,0 * + 1 074,0 32 780,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 580,0 * + 1 074,0 1 654,0
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

  rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový  
program

25 697,1 * + 1 074,0 26 771,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Při hlasování bylo pro 21, 7 se zdrželo, 2 nehlasovali.
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1213/25/7/2014 Sportovní klub metané Strojař Přerov - poskytnutí účelové dotace

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín a primátor Ing. 
Jiří Lajtoch.

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 Sportovní klub metané Strojař Přerov, IČ: 
49558463, se sídlem Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených se sportovní činností 
klubu v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3113 611 Základní školy
(školy v přírodě)

2 372,6 * - 10,0 2 362,6

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 560,0 + 10,0 570,0
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

  rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

61X Školská zařízení 41 271,7 * - 10,0 41 261,7

Dotace, přímé podpory a grantový
program

26 162,1 + 10,0 26 172,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:
p. Laga:

 Chci se zeptat, co mělo znamenat, že tento klub si nepodal včas žádost o grant a teď mu 
budeme dávat mimořádnou dotaci? Není to trošku špatně?

p. Passinger:
 Nepodpořím tuto dotaci. 
 Dávám protinávrh: tuto částku poskytnout na vodní pólo, které pro město Přerov 

dosáhlo výjimečných výsledků. Žádali o 90.000 Kč a dostali 40.000 Kč. 

Ing. Machát:
 Finanční výbor projednával tento materiál a neusnesl se. 
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p. Hlavinka: 
 Asi mají kolegové pravdu. Podali si žádost po termínu. Já bych se ale přimluvil. Stát se to 

samozřejmě může. Tento klub metané také reprezentuje město, jezdí do ciziny. 

Hlasování o protinávrhu p. Passingera:  Při hlasování bylo pro 11, 3 proti, 13 se zdrželo, 3 
nehlasovali. 

Hlasování o předloženém materiálu:  Při hlasování bylo pro 20, 3 proti, 7 se zdrželo.

1214/25/7/2014 ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV - poskytnutí účelové dotace

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín a primátor Ing. 
Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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 ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV, IČ: 
70959013, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Trávník 1315/28, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účastí jezdců klubu Adama a Pavla Procházkových a Matěje Popelky na seriálu 
závodů Mistrovství světa v biketrialu, konaných v období od 10. do 24. srpna 2014 ve 
Španělsku a České republice.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.
(zastupitelstvo)

269,0* - 10,0 259,0

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 570,0* + 10,0 580,0
* počáteční stavy navazují na jiné materiály

Při hlasování bylo pro 29, 1 nehlasoval.

1215/25/7/2014 Klub vodního póla Přerov – poskytnutí účelové dotace

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín a primátor Ing. 
Jiří Lajtoch.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč 60 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Klub vodního póla Přerov, IČ: 
66743613, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Želatovská 549/34, na částečnou úhradu 
nákladů spojených se sportovní činností klubu v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních
hracích přístrojů 33 040,0 *

+ 40.00
+ 60,0

33 080,0
33 100,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 1 654,0 * + 40,0
+ 60,0

1 694,0
1 714,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

  rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 25 206,1 *    + 40,0
   + 60,0

   25 246,1
   25 266,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:
p. Passinger:

 Dávám protinávrh: navýšit částku na 60.000 Kč

Hlasování o protinávrhu p. Passingera (navýšit částku na 60.000 Kč):  Při hlasování bylo pro 27, 
2 proti, 1 se zdržel.



67

1216/25/7/2014 KMK Zubr Přerov - poskytnutí účelové dotace

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín a primátor     
Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem KMK Zubr Přerov, IČ: 22886303, se sídlem 
Přerov, Přerov II - Předmostí, Hranická 157/23, na částečnou úhradu nákladů spojených s 
nákupem nové motorové sekačky k úpravě trávy fotbalového hřiště KMK Zubr v Přerově -
Předmostí v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních
hracích přístrojů

34 195,0 * + 60,0 34 255,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 1 694,0 * + 60,0 1 754,0
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

  rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

25 421,1 * + 60,0 25 481,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Při hlasování bylo pro 25, 2 se zdrželi, 3 nehlasovali.
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8.  SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

1217/25/8/2014 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace - žádost 
o dotaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy                
o poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, 
a subjektem Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace, IČ 47921293, se sídlem 
Lidická 86, Prostějov PSČ 796 01, jako příjemcem dotace, na zajištění poskytování pobytové sociální 
služby uživatelce domova se zvláštním režimem s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014

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

1218/25/8/2014 "Anděl" - žádost o dotaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí mimořádné účelové dotace ve 
výši 5 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako 
poskytovatelem dotace a subjektem "Anděl", IČ 66934702, se sídlem Kelč - penzion 290, 756 43 
Kelč, jako příjemcem dotace, na charitativní akci s názvem ParaAkademie Kelč 2014.

Při hlasování bylo pro 30.

1219/25/8/2014 TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých České republiky - žádosti o dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem TyfloCentrum 
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Olomouc, o.p.s., IČ 25862294, se sídlem Olomouc, I.P.Pavlova 69, PSČ 779 00, jako 
příjemcem dotace, na provoz organizace v roce 2014.

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, IČ 65399447, se sídlem Praha 1, 
Krakovská ulice 1695/21, jako příjemcem dotace, na provoz organizace v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Ostatní činnosti j.n. 
(zastupitelstvo)

294,0 - 25,0 269,0

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

17,6 + 25,0 42,6

VARIANTA  II.:
1. neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem TyfloCentrum 
Olomouc, o.p.s., IČ 25862294, se sídlem Olomouc, I.P.Pavlova 69, PSČ 779 00, jako 
příjemcem dotace, na provoz organizace v roce 2014.

2. neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, IČ 65399447, se sídlem Praha 1, 
Krakovská ulice 1695/21, jako příjemcem dotace, na provoz organizace v roce 2014.

Předkladatel materiálu náměstek primátora Mgr. Hluzín doporučil variantu I. usnesení.
Hlasování o variantě I. usnesení:  Při hlasování bylo pro 26, 4 se zdrželi.

1220/25/8/2014 Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - žádost o dotaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč               
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem 
dotace a subjektem Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace, IČ 61985929, se sídlem 
Kokory, č. p. 54, PSČ 751 05, jako příjemcem dotace, na provoz pobytové sociální služby 
poskytované uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v domově pro osoby se zdravotním 
postižením v Kokorách v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014
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Při hlasování bylo pro 29, 1 se zdržel.

1221/25/8/2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace 
Přerov - žádost o dotaci

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín a primátor      
Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Svaz tělesně 
postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov, IČ: 47184418, se sídlem 
Kratochvílova 35, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na poskytování sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

1355 230 Odvod z výherních hracích 
přístrojů

31 626,0 + 20,0 31 646,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

42,6 + 20,0 62,6

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 25 617,1* + 20,0 25 637,1
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Při hlasování bylo pro 30.
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1222/25/8/2014 ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením 
přerovského regionu - žádost o dotaci

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín a primátor Ing. 
Jiří Lajtoch.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem ALFA HANDICAP 
- Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu, IČ 26602156, se sídlem 
Náměstí Svobody 1963/4, Přerov I - Město, 750 02 Přerov 2, jako příjemcem dotace, na 
organizaci celostátní akce "Orientační závody handicapovaných" a akci "Alfaolympiáda" v 
roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

1355 230 Odvod z výherních hracích 
přístrojů

31 676,0* + 30,0 31 706,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 
skupinám obyvatelstva

92,6* + 30,0 122,6

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 25 667,1* + 30,0 25 697,1
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:
Ing. Machát:

 Finanční výbor materiál projednal a je to jediný materiál ze sociální oblasti, nad kterým jsme 
se neusnesli. 

Při hlasování bylo pro 26, 4 se zdrželi.
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1223/25/8/2014 Oblastní charita Přerov - žádost o dotaci

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín a primátor     
Ing. Jiří Lajtoch.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Oblastní charita 
Přerov, IČ 45180270, se sídlem 9. května 1925/82, Přerov, Přerov I-Město, PSČ 750 02, jako 
příjemcem dotace, na poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

1355 230 Odvod z výherních hracích 
přístrojů

31 646,0* + 30,0 31 676,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

62,6 * + 30,0 92,6

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 25 637,1* + 30,0 25 667,1
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Při hlasování bylo 30 pro.

1224/25/8/2014 Územní opatření o stavební uzávěře

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch, náměstci primátora Mgr. 
Josef Kulíšek, Mgr. Dušan Hluzín a pan Michal Zácha.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) 
z.č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení 3. změny Územního plánu 
města Přerova spočívající v přehodnocení podmínek k využití funkčních ploch vzhledem                    
k ubytovacím zařízením.

Diskuse:
p. Zácha:

 Přerovem šla informace, že objekt montáží na ulici Brabansko je prodán a vznikla z toho 
sociální ubytovna. Není tomu tak. Ano, byl tam zájemce. Nakonec k podpisu smlouvy 
nedošlo. My s majitelem montáží budeme jednat. Podle mých informací je cena výrazně jiná 
než cena, za kterou byl nabízen tento objekt statutárnímu městu Přerov a já věřím, že ta 
jednání budou konstruktivní a uvidíme, jestli budoucí zastupitelstvo bude rozhodovat třeba      
o rozvoji plaveckého areálu. 

Mgr. Grambličková:
 Některé věci mi nejsou jasné v tom materiálu. Třeba tady čtu větičku: „od okamžiku 

rozhodnutí o pořízení změny územního plánu je dána možnost zablokovat vymezené území 
stavební uzávěrou.“  Domnívám se, že rozhodnutí o změně územního plánu padne asi teď. 
V tom okamžiku by měla platit stavební uzávěra. Já nevím, jestli se bude vztahovat jen na 
vznik nových staveb nebo také na případné rekolaudace. Takže na nové stavby. To znamená, 
že toto opatření by žádným způsobem nemohlo mít vliv na náš Strojař, který jsme schválili, že 
jako jediná možnost, že je vykoupení. Tak tomu rozumím.

 Když jsem se dívala na vztahy mezi ubytovanými a ubytovateli v jednotlivých ubytovnách, tak 
jsem se dočetla, že všude mají pouze nějaké smlouvy o ubytování, pouze na naší budově 
Chemik platí smlouva nájemní. Nájemní smlouva opravňuje tyto občany žádat o trvalý pobyt 
v Přerově. Já nevím, jací občané tam jsou ubytovávaní, informace jsou velmi různé. Nevím, 
jestli je to pro nás výhodné, že zrovna tímto způsobem budeme rozšiřovat počet obyvatel ve 
městě. Měli bychom s pronájemcem Chemiku v tomto smyslu nějakým způsobem jednat. 
Nevím, jestli to nemůže být pouze smlouva o ubytování, musí-li to být nájemní smlouva, jaký 
to má smysl, jaké to má výhody. Pro město je to dle mého názoru nevýhodné. 

 Já jsem se v případě Strojaře zdržela hlasování, protože jsem se domnívala, že snad tady to 
bude nějaká obezlička, která nám umožní Strojař nějak zablokovat. Nemyslím si, že někdo by 
tady stavěl nové ubytovny, protože tady je tolik prázdných budov, že si mohou nadále ty 
budovy kupovat. Tímto tomu nezabráníme. 

Mgr. Puchalský:
 Název materiálu zní: Územní opatření o stavební uzávěře. Pokud mě paměť neklame, tak 

územní opatření o stavební uzávěře je v režimu § 97 a následujícího a je to úplně jiný institut, 
než pořízení změn územního plánu podle § 6 a § 44 až 58. To je samozřejmě první rozpor, 
který tady vidím. 

 Druhá věc – je nepochybné, že pořízení změny územního plánu, na který se vztahuje 
v podstatě takový procesní a věcný režim jako na pořízení územního plánu vůbec, ať chceme 
nebo nechceme, potrvá nějaký čas. Řekněme rok, nebo dva. Což je obvyklé. Takže ztrácíme 
dva roky a tím ta účinnost, podle mého názoru neúčinnost toho návrhu, je výrazně potvrzena. 
Tedy účinnost zpochybněna. Já se ptám, co navrhovatele a zpracovatele vedlo k tomuto 
postupu? Pochopil jsem to při čtení toho materiálu, že kopírujeme jakýsi vzor z některých 
měst nebo obcí. Nicméně, jak jsem se dočetl a podíval se na internet, tak například Kolín, 
Příbram a Kladno, ty skutečně na to šly formou územního opatření o stavební uzávěře podle   
§ 97, jako naprosto nejúčinnější metody, pokud nějaká vůbec z hlediska stavebního zákona 
může být přijata. I když já osobně se domnívám, že je tu ještě jeden institut, a to je stavební 
dohled, jednoznačně pravidelný, důsledný, kombinovaný s tím, co říkal pan Hluzín,               
to znamená se všemi veřejnoprávními orgány. To znamená, soustavný tlak orgánů státní 
správy. Samospráva je velmi ochuzena o nástroje. Aby provozovatelé byli v neklidu se vším 
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všudy a zároveň aby tam chodila i cizinecká policie a lidi lustrovala a odhalovala ty, kteří tam 
nemají co dělat. 

 Já se navrhovatelů a zpracovatelů ptám, když se materiál jmenuje územní opatření o stavební 
uzávěře, je to § 97, proč najednou návrh na usnesení zní Zastupitelstvo města Přerova po 
projednání v souladu s § 6, což samozřejmě mě nestačí, tam je třeba jmenovat spousty 
paragrafů, proč tedy je tu takový, podle mého názoru, rozpor. To je myslím dost významné.

Mgr. Netopilová:
 Mám dotaz. Podle mých informací ubytovna na Tovární ulici má 20.9. být uzavřena, 

respektive významně omezena v provozu. Má město tyto informace?
 Údajně v přízemí v té Tovární ulici jsou tzv. ležáci, nemohoucí lidé, kteří mají být převezeni 

na Dluhonskou, do té ubytovny, o které se jednu dobu hodně psalo.

Ing. Gala:
 Když jsme dávali materiál radě 10.9.,jeho součástí bylo více rozhodnutí. My víme, že územní 

opatření o stavební uzávěře je kompetencí rady, je to na dobu určitou, ale samozřejmě, ta 
uzávěra má vazbu na změnu územního plánu. To znamená, že pokud dnes zastupitelstvo 
rozhodne o změně územního plánu, tak my v podstatě okamžitě zahájíme řízení územního 
opatření o té stavební uzávěře. Ten proces trvá tři měsíce. Do doby než bude schválena změna 
územního plánu, tak bude platit ta stavební uzávěra. Určitě to není ideální řešení. Je to 
zákonná forma nebo zákonný pokus i ostatních města, jak řešit situaci. Jestli je to úplně 
v souladu se zákonem, to uvidíme, až co ukáže budoucnost. Do doby rozhodnutí o změně 
územního plánu bude platit stavební uzávěra. Součástí toho materiálu bylo, že rada podává 
zastupitelstvu, aby rozhodlo. Z toho balíku je tu jedna jediná věc, která je v kompetenci 
zastupitelstva.

Mgr. Pospíšilová:
 Mám doplňující informaci k podnětu paní Grambličkové. Nájemní smlouvy jsou uzavírány 

v ubytovně Chemik, ale nikoliv v objektu, který je ve vlastnictví města. Tam je to u 
provozovatele pana Rybky. To je ten druhý Chemik, ten zrekonstruovaný. 

 K dotazu paní Netopilové – opravdu v I. patře objektu Tovární jsou zdravotně znevýhodněné 
osoby. Informace, že by ubytovna měla být uzavřena, nemáme. Pan Mirga pouze avizuje to, že 
by chtěl ukončit ubytovací smlouvy s rodinami s dětmi, že by se chtěl zaměřit na jednotlivce. 
Chce provádět nějaké rekonstrukce v těch vyšších patrech, ale zatím je to všechno ve fázi 
avíza. Ne, že by se to realizovalo. O přesunu osob z Tovární na Dluhonskou nemáme 
informace. Pokud vím, tak ubytovna na Dluhonské je naplněna kapacitně. 

Mgr. Hluzín:
 Co se týká těch ležáků, máme avízo, že jsou tam poskytovány sociální služby. Vzhledem 

k tomu, že sociální služby jsou registrované, požádali jsme Krajský úřad o prošetření. Jak 
říkala paní Pospíšilová, pan Mirga dlouhodobě vyhrožuje, že zavře horní patra. Mě to nijak 
nermoutí, ale zatím se nic neděje. Zítra může být všechno jinak. Je to rychle se vyvíjející. 

 K panu Puchalskému – my se skutečně snažíme najít každé stéblo. Jediným způsobem, jak ty 
ubytovny jako houby narůstajícím způsobem zlikvidovat, je skutečně změna v poskytování 
toho doplatku na bydlení, který jenom ve státě vyrostl během dvou let ze tří miliard na šest 
miliard. Město Přerov, podle údajů, které má k dispozici úřad práce, přesně tento trend 
kopíruje. 

Pí Tomaníková:
 K těmto opatřením přistupujeme pozdě. Když vezmu jenom „bílý dům Přerovských strojíren“, 

kancelářské plochy. Kdyby byla uzávěra hotová, tak by tam ta ubytovna nebyla. Při 
rekolaudaci a důsledné kontrole všech orgánů, k tomu nemuselo dojít. 
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Primátor Ing. Lajtoch:
 Ta situace byla trochu jiná. My jsme měli informace, že to má být pro zaměstnance, kteří 

pracují v areálu Přerovských strojíren. Měla to být podpora zaměstnanosti. 

Mgr. Puchalský:
 Já se shodnu s panem Galou na tom, že je to změna územního plánu, která do určité míry 

podmiňuje vydání režimu obecného opatření podle § 97 a je to poměrně těžkopádné řešení. 
Pravděpodobně žádné jiné nelze momentálně v rámci samosprávy najít. Proto znovu apeluji na 
takový základní fakt, že není využíván v maximální možné míře institut státního stavebního 
dohledu, který opakovaně může do určité míry přijít ve vztahu k příslušným prováděcím 
předpisům stavebního zákona na mnoho věcí, které nejsou v dané stavbě v pořádku. 

 Pozor, míním, že některé ty nástroje, které chceme volit, nechci říct, že jsou nad rámec 
platného práva, ale do určité míry se jeví jako nezákonné. Zacituji § 97 „územní opatření        
o stavební uzávěře se vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu, vydává ho 
rada, omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území. 
V nezbytném rozsahu stavební činnost.“  To je vše, co k tomu mám. 

p. Zácha:
 Sanujeme zákon České republiky. Jsou tady příspěvky v hmotné nouzi a možnost vyplácení 

dávek přímo na člověka. Je to byznys s chudobou a snažíme se udělat něco. Nic jiného nám 
nezbývá. Doufejme, že brzo se změní zákony.

Mgr. Hluzín:
 K panu Puchalskému – jsme si vědomi, že je to až na hraně, ale co můžeme dělat, když ty 

ubytovny tady nechceme.

Při hlasování bylo pro 29.

9.   RŮZNÉ

1225/25/9/2014 Obecně závazná vyhláška o regulaci hluku 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, zastupitelka města Přerova Mgr. Elena Grambličková.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se možností vydat 
obecně závaznou vyhlášku o regulaci hluku a hlučných činností.

Diskuse:
Pí Tomaníková:

 Všichni zastupitelé jsme obdrželi dopis obyvatel Wilsonové ulice. Čekat celé zimní období je 
zbytečné, proto se obracím na stávající radu, aby tento problém s hlukem na Wilsonové ulici 
vyřešila teď, nikoliv až novou vyhláškou. 

Mgr. Grambličková:
 Ať to klidně řeší tato rada, já to přijmu s povděkem. Nepřijměme vyhlášku v nějakém spěchu, 

opravdu se musí najít nějaká vyváženost mezi lidmi, kteří se chtějí bavit a mezi lidmi kteří 
chtějí spát. Předpokládám, že jinak než vyhláškou to vyřešit nepůjde. Jak je vidět, policie se 
aspoň tak tváří, je v tomto směru bezbranná.
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Pí Tomaníková:
 Nemluvila jsem o tom, že ta vyhláška musí být zítra. Ale řešit problém ulice. Tam je potřeba 

provádět kontrolu a dodržování provozní doby. 

Primátor Ing. Lajtoch:
 Kontroly provádíme pravidelně. Pan Teriaki vám to může říct. 

Mgr. Netopilová:
 Popravdě řečeno, dopis, který obdrželi všichni zastupitelé, mě docela šokoval, protože z toho 

dopisu je patrné, že lidé ve Wilsonové ulici řeší nějaký problém už od roku 2010, kdy 
oznámila magistrátu města Přerova stěžovatelka tento problém formou stížnosti atd. Od té 
doby, předpokládám pravidelně, máme tady uvedeno několik dat, se obyvatelé Wilsonovy 
ulice ozývají znovu a znovu. Napsali dokonce petici, ale zdá se, že přes občasné zásahy 
městské policie se nic neděje. Je tedy jasné už dlouhou dobu, že bude muset nastoupit něco 
jiného a tím je zřejmě vyhláška o hluku. Já chci podpořit obě zastupitelky, které vystupovaly 
přede mnou, a byla bych ráda, kdyby nás rada informovala v této věci, pokud se k tomu ještě 
dostane. Já pevně věřím, že ano.

Mgr. Puchalský:
 Naléhavost situace regulovat hluk a hlučnou činnost je nepochybná. Usnesení, které je 

navrženo je skutečně velice měkké. 
 S ohledem na naléhavost a závažnost dávám protinávrh: Zastupitelstvo po projednání 

ukládá radě předložit do 31.12.2014 zastupitelstvu návrh OZV regulující hluk a hlučnou 
činnost na území města.

 Myslím si, že je v silách a schopnostech, jak magistrátních úředníků, tak rady, bez ohledu na 
to, jestli je to rada stávající nebo následující, takovýto materiál vypracovat a předložit 
zastupitelstvu. Navíc, jak jsem slyšel, je snad vyhláška hotová. Potřebuje nějaká dopracování, 
konzultaci, oponenturu. Nevím, proč by nám zastupitelům nemohla být zaslána, abychom se 
tím mohli zabývat, když už je na světě. 

Mgr. Grambličková:
 Já za tu podporu děkuji. Šlo o to, aby vůbec nějaký materiál byl průchozí. Netušila jsem, že 

budu mít napříč zastupitelstvem tak významnou podporu. Pokud neprojde tento protinávrh, já 
pro něj určitě hlasovat budu, tak věřím, že projde alespoň ten následný. Nejsem si jistá tím 
termínem. Vzhledem k tomu, že vyhláška je hotová, odsouhlasená příslušným státním 
orgánem, tak asi je to reálné. Chce to ale další změny, já osobně se domnívám, že bychom 
všichni občané v Přerově, měli mít alespoň neděli odpoledne pro sebe zaručeno, že si v klidu 
můžeme sednout do parku, na balkon, na terasu, aniž by nás rušily hluky sekaček. Já se 
setkávám se zahrádkáři, kteří v neděli odpoledne utíkají ze svých zahrádek, že se tam nedá 
vydržet.  

Pí Hudečková:
 Já osobně vidím za potřebné, aby příslušné orgány města Přerova situaci podrobně a 

objektivně prošetřily a pokud se nedostatky popisované paní Gřešákovou skutečně vyskytují, 
tak aby byla přijata opatření, která popisovaná negativa odstraní.

p. Zácha:
 Ta věc se tady diskutuje rok. Každý radní, zastupitel mohl tu vyhlášku předložit. Vyhláška je 

zpracovaná. Jak bylo řečeno, to může být hluk na Wilsonová ulici kebab, promenádní 
koncerty v Michalově, sportovní areály. Nemám problém, ať vyhláška je předložena, 
schvalovat to bude právě to nové zastupitelstvo. Rada má projednat a předkládat zastupitelstvu 
vyhlášku ke schválení. Bude zavázáno i to budoucí zastupitelstvo. Jestli tvrdé usnesení nebo 
měkké, bavíme se o tom více jak rok a máme předloženo obecné usnesení. 
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 Nelze řešit jen Wilsonovu ulici, je tady těch ulic víc a určitě oddělení stížností a petic by 
mohlo dokladovat, kde všude a kde si na co obyvatelé města stěžují. 

Mgr. Grambličková:
 Tady se o tom nikdo rok nebaví. Já jsem dala dvakrát podnět. Tím to skončilo, a pokud vím, 

rada se touto vyhláškou z nějakých důvodů nezabývala nebo nechtěla zabývat. Proto to řeším 
tímto způsobem. 

p. Laga:
 Není jenom Wilsonova ulice a některé ulice v Přerově, jsou místní části, kde je hluk sekaček    

a pil. Tam bych viděl, aby se to projednalo i s osadními výbory. Aby se ten čas určil v sobotu 
nebo v neděli v podvečer a začít až v pondělí ráno. 

Primátor Ing. Lajtoch:
 Projednání s osadními výbory je automatické.

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského:  Při hlasování bylo pro 15, 3 se zdrželi, 11 
nehlasovalo.

Hlasování o předloženém usnesení: Při hlasování bylo pro 21, 2 se zdrželi, 6 nehlasovalo.

1226/25/9/2014 Kontrola usnesení ZM č. 1060/23/10/2014 - informace o možnostech 
finanční motivace k třídění komunálního odpadu v Přerově

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, člen Rady města Přerova Bc. Václav Zatloukal.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o možnostech finanční 
motivace k třídění komunálního odpadu v Přerově.

Diskuse:
Bc. Zatloukal:

 Prezentaci jsem nazval program zodpovědného nakládání s odpady. Asi si všichni vzpomínáte 
na usnesení 1060/23/10/2014 z 28.4.2014, kdy zastupitelstvo uložila radě předložit ve 
spolupráci s Technickými službami zastupitelstvu k projednání záměr návrhu systému 
finanční motivace ke třídění komunálního odpadu. Třídění komunálního odpadu má za cíl 
snížit škodlivý vliv odpadů na životní prostředí a na lidské zdraví. Někdy se může paradoxně 
stát, že i přílišná separace za každou cenu může být nevhodná. Zákon říká, že za odpady 
zodpovídá obec. Našim cílem je, aby odpad nekončil v domácích topeništích ani na černých 
skládkách. Zákon, který se připravuje, zakáže od roku 2024 skládkování směsného 
komunálního odpadu do země. Historie separace odpadu začíná v roce 1995, kdy jsme zahájili 
třídit v Předmostí. V roce 1997 jsme měli na území města Přerova 190 kontejnerových 
stanovišť. V roce 1998 jsme přijali OZV a od roku 1999 poprvé u nás byla zahájena kapitační 
platba, to znamená, byl jednotný poplatek. My jsme doposud šli hlavně cestou motivační. 
Snažíme se o trvalou informační a osvětovou kampaň mezi občany, aby si uvědomili, že třídit 
je dobré, užitečné. Přináší to výsledky. Vidíte stoupající tendenci jak u papíru, tak u plastu. 
V současné době je v Přerově 245 kontejnerových stanovišť. V roce 2013 se směsný 
komunální odpad pohyboval kolem nosnosti 310 kg na občana. Začali jsme poprvé s finanční 
motivací na sběru základních a mateřských školách v letošním roce a tato akce měla veliký 
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úspěch. My jsme posbírali 152 tun papíru a 3,3 tun baterií. Byly to nemalé částky, které 
základní a mateřské školy za sběr dostaly. K dalšímu rozšíření separace, my v letošním roce
chceme rozšířit separaci odpadů o biologicky rozložitelný odpad. Díky tomu se do skládek 
dostane méně odpadů. Našim vzorem je Olomouc. Budeme se snažit zkolaudovat v nejbližší 
době kompostárnu, kterou město v Žeravicích vybudovalo. Získali jsme dotaci na 240 l 
nádoby, které dostanou v městské zástavbě rodinných domů. V Přerově se snažíme pokračovat 
i v budování sběrných dvorů. Letos jsme otevřeli druhý na ulici Želatovská. Na Hrázi je také 
sběrný dvůr, vykupujeme papír i pro školy za speciální ceny 1,60 Kč za kilogram. 
Vykupujeme pet láhve. Nově zahajujeme i výkup hliníkových obalů. 

 Materiál v dubnu byl se záměrem ISNO, který vybudovali v Mikulově. Byli jsme se tam 
podívat. Udělali jsme si průzkum v jednotlivých městech, kde se snaží Mikulov napodobit. 
Mikulov je trošku jiný případ než my, protože tam není takový charakter výstavby jako u nás. 
Nemá paneláky a už vůbec ne třináctipatrové. 

 Umíme si představit systém, který zavedli v Jihlavě. Letos tam zahájili program 
zodpovědného nakládání s odpady. Mají tři základní skupiny – vím kam s odpadem, třídím 
zodpovědně a má to smysl a můj bioodpad na skládce nekončí. V Jihlavě mají odpadovou 
kartu, kdy občan musí navštívit dvakrát sběrný dvůr, aby mu na tu slevu vznikl nárok. Když se 
zaváže občan snížit frekvence svozu nebo snížením množství nádob, což platí pouze pro 
rodinné domy, tak má také možnost získat slevu na poplatníka. Pak s tím bioodpadem, který 
neskončí na skládce, týká se to hlavně místních částí, buď používá kompostér, který získali 
v rámci dotace, nebo dostane nádobu na svoz biologicky rozložitelného odpadu. 

 My navrhujeme, aby v příštím roce jsme se přihlásili k programu zodpovědného nakládání 
s odpady už proto, že skládkování do země bude za deset let zakázáno a musíme se naučit 
efektivně ten odpad třídit, aby nekončil na skládce. Myslíme si, že bychom jako v Jihlavě 
vytvořili kartu, kdy občan po zaregistrování a splnění podmínek by měl nárok na slevu. Byla 
by to třeba návštěva jednoho z těch dvou sběrných dvorů, musel by donést určité množství –
třeba ledničku, pračku, nábytek. Lidem by se to načítalo a určitá sleva by potom byla. Zároveň 
jsem mluvil o BRKU, kdy po zaregistrování a splnění podmínek by lidem vznikl nárok na 
slevu. U rodinných důvodů by jeden týden byl svoz komunálního odpadu a druhý týden 
biologického odpadu. Tím by určitě došlo ke snížení odpadu. Tím, že se občan chová 
zodpovědně, si určitě tu odměnu zaslouží. 

 Rádi bychom prohlubovali spolupráci se školami. Doufám, že kompostéry se nám podaří 
vysoutěžit a do konce roku je budeme mít tady.

 Na závěr dovolte, abych citoval francouzského spisovatele: “Snaha vidět ve všem něco zlé, je 
zpupnost a duševní lenivost těch, kteří by nejraději před sebou viděli jen samé viníky, aby 
sami vypadali cnostnější.“ Tím bych se s vámi chtěl rozloučit.

Mgr. Netopilová:
 Určitě ledacos z toho, co se dělá v Přerově je dobré, pane Zatloukale. Teď mluvím o nakládání 

s odpady. Podle mých informací nicméně Přerov třídí 17% odpadů. Je to tak? Věřím, že 
jakmile bude kompostárna, tak se situace zlepší. Na západě se třídí odpady zhruba kolem 50%, 
někde dokonce více. Zákaz skládek směsného odpadu podle mě znamená zákaz skládek 
netříděného odpadu. Jenom aby bylo jasno, protože já se často setkávám mezi občany s tím, že 
občané jsou přesvědčeni, že se nesmí vůbec už od určitého roku skládkovat a to podle mě není 
pravda. Dále si myslím, že místo pozvánek do spaloven, by leckdo ze zastupitelů  se měl 
podíval do Mikulova nebo do té Jihlavy, právě na to, jak tam třídí a motivují občany k tomu, 
aby nakládání s odpady bylo lepší. Myslím, že to co pan Zatloukal tady řekl, tak stejně 
nevylučuje ten systém finanční motivace, který je v Mikulově. Máte tady místní části, je tam 
rodinná zástavba, může se to v budoucnu v místních částech vyzkoušet a uvidí se co dál. Jako 
zastupitelstvo končíme, je zbytečné to nějak dál rozvádět. Nebudu uvádět žádný citát ani se 
loučit. 



79

p. Laga:
 Já bych navázal na pana Zatloukala. Já si myslím, že v místních částech se třídí podstatně víc,

než kolik třídí město. Mám tu zkušenost, že tím, že technické služby rozšířily kontejnery, 
které dávají na zelený odpad a po prvních čtrnácti dnech, kdy jsme občanům museli porovnat 
myšlení a vyhlásit, že kontejnery slouží na něco, tak skutečně si myslím, že se skutečně odváží 
to zelené z místních částí. Ty dvě akce, které jsou na podzim a na jaře na ten směsný odpad 
velký, kombinovaný, tak to také nemá chybu. 

Při hlasování bylo pro 27, 1 se zdržel.

1227/25/9/2014 Dotace na obnovu kaple sv. Jiří v Přerově 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu v „Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón “ v roce 2014 ve výši 200 000,00 Kč a 
to na I. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově a další související práce;

2. schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 200 000,00 Kč na I. etapu celkové obnovy kaple sv. 
Jiří v Přerově a další související práce Římskokatolické farnosti Přerov, IČ 45180199, se 
sídlem Kratochvílova 6, Přerov;

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

4116 830 Ostatní neinvestiční přijaté 
dotace ze státního rozpočtu

10 682,0* + 200,0 10 882,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3322 830 Zachování a obnova 
kulturních památek

200,0 + 200,0 400,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a 25 021,1* + 200,0 25 221,1
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grantový program
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Při hlasování bylo pro 28.

1184/25/4/2014 Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společnosti 
Regionální letiště Přerov a. s., za rok 2013.

Diskuse:
p. Zácha:

 Zrekapituluji poslední rok v této společnosti, co říkám. Bohužel jsem členem představenstva, 
samozřejmě neplaceným členem, představenstva. Rok trvá snaha o zrušení této společnosti. 
Jsou tam tři akcionáři, město Přerov, Olomoucký a Zlínský kraj. V posledních třech měsících 
jsme našli konečně partnera ve Zlínském kraji. Navrhujeme jednoznačně zrušit tuto 
společnost. Jsme samozřejmě schopni vše dokladovat. Jednání představenstva byla mnohdy 
bouřlivá. Teď napadáme znovu poslední zápis, kdy jsme jasně chtěli dokladovat, jak jsou 
uzavřeny smlouvy, kdy byly dány výpovědi, protože výpověď těch pracovně právních vztahů 
jsme urgovali už v dubnu. Byla to podivná hra, nicméně konečně jsme našli partnera ve 
Zlínském kraji. Navrhujeme zrušení a valná hromada se konala už jednou, a to v červnu, kdy 
jsme navrhli zrušení společnosti okamžitě. Byli jsme potom akcionáři přehlasováni, že to bude 
v září a ejhle, najednou se objevilo, že valná hromada byla neplatná, a že bude nová valná 
hromada, která se uskuteční tento pátek a společnost bude zrušena.

Ing. Pospíšilová:
 Myslela jsem si, že tady bude zástupce Regionálního letiště Přerov, protože mě by zajímalo, 

jak je možné, že došlo k nárůstu v roce 2013 mzdových nákladů. Je to tam ještě ocitováno. 
Došlo k nárůstu o 154.000 Kč. Víme, že společnosti je v útlumu, jde do likvidace, ještě nebylo 
vypláceno odstupné a došlo k nárůstu mezd. Dokáže mi to někdo logicky vysvětlit? Co 
dozorčí rada?

Primátor Ing. Lajtoch:
 Nedokáže. Dozorčí rada se rozpadla. Odstupovali z Olomouckého kraje. Komunikace byla 

v závěru velice smutná. My jsme navrhovali usnesení o snížení provozních nákladů, byli jsme 
dvěma akcionáři přehlasováni. Až teď na posledním zasedání představenstva, které bylo před 
čtrnácti dny, se k nám přidal Zlínský kraj, abychom společnost okamžitě zrušili.

Pan Vyhlídka, občan:
 Dopadlo to přesně tak, jak se předpovídalo v roce 2009 – 2010. Regionální letiště Přerov 

nevyvíjelo aktivity vlastně vůbec žádné. Zatímco soukromá společnost, která tam funguje 
doposud, létají tam letadla, je tam asi 14 kousků motorových letadel v hangárech u pana 
Navrátila. Tento provoz tam běží, je tam opravna, je tam školení nových pilotů. To co se tehdy 
tady zmínilo, že to bude něco podobného jako Přerovská rozvojová, tak v daleko větší míře se 
tam nacpali peníze a naprosto zbytečně. Přerovská rozvojová dopadla tak, že se pod ní 
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zasunula část Domovní správy, tak se tam cosi zachránilo aspoň tím názvem. Tady to letiště, 
jak jste, pane primátore, uváděl v Přerovských listech, že převádíte veškeré úkony na LOM 
Malešice, není to pravda. Pokud by chtěl někdo takovou činnost opětovně zavádět, tak musí 
zažádat na letecký úřad o úplně nové licence. To by byl obrovský problém. To, co bylo 
v Přerovských listech, bylo zavádějící, bylo to mlžení. 

Primátor Ing. Lajtoch:
 Mlžíte vy. Regionální letiště Přerov uzavřelo smlouvu s LOM a převedlo licenci, aby mohlo 

provozovat toto letiště. Od října 2013 prakticky Regionální letiště Přerov nemělo žádné 
kompetence, mohlo dělat jen doplňkové služby.

Ing. Pospíšilová:
 Nedostala jsem odpověď na svoji otázku, jestli mi někdo může vysvětlit ty mzdové náklady. 

Já jsem si myslela, že tam máme zástupce v dozorčí radě. Je tam pan Mgr. Rašťák, pan Ing. 
Machát. Oni se neptali? Jsou to naše peníze, my jsme je tam dávali za město. Vás to nezajímá? 
Dozorčí rada ověřovala účetní závěrku.

p. Zácha:
 Já nemůžu mluvit za dozorčí radu. Musí někdo zareagovat. Nemůžeme dělat, že ten dotaz 

nepadl. My jsme skutečně rozporovali a jsme schopni to dokladovat zápisy představenstva, 
protože město Přerov navrhovalo okamžité ukončení smluv po zasedání představenstva, 
výpovědi a půlrok uběhl. Na to není odpověď na to, na co se ptáte. Neumím na to odpovědět. 
Smutný příběh. 

p. Růžička, občan Přerova:
 Za sebe říkám, že je to velký průšvih a je to klasický výsledek, když politici a úředníci začnou 

podnikat. Myslím, že vám mohu poděkovat nejen za sebe, ale za občany města Přerova, že 
z pokladny vyletěla hromada milionů úplně bez užitku a skončily v nenávratnu. 

 Reakce na pana Záchu a na pana primátora, kteří říkají, že jim můžeme dnes poděkovat 
alespoň za to, že Regionální letiště Přerov bude zrušeno. Kroutíte hlavou, pane Zácho. 
Dovolím si ocitovat něco z reportáže televize Přerov ze dne 7.5.2014. Slova pana primátora: 
„Regionální letiště Přerov od počátku loňského roku nevytváří žádnou podnikatelskou činnost. 
Představitelé krajů navrhovali zánik společnosti a on naopak jen útlum a vyčkání, co bude 
dál.“  Reportáž jsem viděl na vlastní oči a udělal jsem z toho přepis, který jsem právě citoval. 

 Pak už jenom perlička pro pobavení, slova pana Poláška: „Regionální letiště Přerov tu nebylo 
proto, aby vytvářelo zisk. Kraje tu nejsou od toho, aby podnikaly v letectví.“   Děkuji vám za 
občany a za sebe.

Primátor Ing. Lajtoch:
 Já jsem nepochopil, co jste tím chtěl říct. Můj původní návrh byl, aby společnost byla 

utlumena, když byla založena, aby zachovala letiště Přerov, nicméně ti ostatní společníci, jak 
Zlínský, tak Olomoucký kraj měly představu zrušení letiště. Proto jsem se také přidal ke 
zrušení. Původně jsem řekl, ať se společnost neruší, ať se jenom zakonzervuje. My, když jsme 
zakládali společnost, tak bývalý hejtman pan Lukáš tvrdil, že dostaneme dotaci 600 mil. Kč. 
Premiér Topolánek řekl, ano, zachováme letiště. Proto jsme založili tuto společnost. Poté, co 
LOM převzal některé činnosti Regionálního letiště, nemělo význam dále Regionální letiště 
provozovat. Já s panem Záchou jsme apelovali, aby se snížily náklady

p. Zácha:
 to není o poděkování, to v žádném případě. Ta informace, tak jak byla podána občanům, tak 

do jisté míry byla vytržena z kontextu. Je poctivé říct, že jako jediný akcionář jsme v roce 
2014 do tohoto projektu nedali ani korunu. Je to jenom slabá náplast, to není výmluva, pouhé 
konstatování.

Mgr. Puchalský:
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 Pane primátore, v této situaci méně je více. Občan nechtěl říct nic méně, a nic více než to, že 
jste spoluodpovědný za financování 12 mil. Kč z chodníků rozpočtu města Přerova. Já si 
osobně dovedu představit, jak bychom dokázali za ty peníze zlepšit stav chodníků a místních 
komunikací. Nicméně, vy jste se oddali zcela nepochopitelně iluzi o jakýchsi perutích 
v Přerově. My jsme vždycky od prvopočátku nebyli tzv. kritiky, ale my jsme to naprosto 
věcně kritizovali. Od roku 2009 a nechci se k tomu dál vyjadřovat. Odpovědnosti za tento stav 
se nemůžete do budoucna nikdy zbavit. To je vše.

Při hlasování bylo pro 24, 5 nehlasovalo.

1228/25/9/2014 Zrušení společnosti Regionální letiště Přerov a.s.

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje zrušení společnosti Regionální letiště Přerov a.s., IČ: 28572971, se sídlem Trávník 
1117/30, 750 02  Přerov.

2. deleguje na valnou hromadu společnosti Regionální letiště Přerov a.s. náměstka primátora 
Mgr. Josefa Kulíška k rozhodování o všech záležitostech valnou hromadou projednávaných, 
zejména o zrušení společnosti Regionální letiště Přerov a.s. s likvidací, včetně jmenování 
likvidátora a stanovení jeho odměny, a v případě jeho nepřítomnosti náměstka primátora     
Mgr. Dušana Hluzína.

Při hlasování bylo pro 24, 5 nehlasovalo.

1229/25/9/2014 Poskytnutí návratné sociální výpomoci

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 29/2012 
Pravidla pro čerpání prostředků ze sociálního fondu zaměstnanců města Přerova, v platném znění, 
poskytnutí zápůjčky - návratné sociální výpomoci ve výši 20 000 Kč a uzavření smlouvy o této 
zápůjčce mezi statutárním městem Přerov jako zápůjčitelem a paní I*** M***, bytem *** jako 
vydlužitelem.

Při hlasování bylo pro 27, 2 nehlasovali.
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1230/25/9/2014 Cena města Přerova 2014

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje udělení Ceny města Přerova - pamětní medaile 
J. A. Komenského osobnostem dle doplněné důvodové zprávy.

Diskuse:
MUDr. Chromec:

 Já navrhuji rozšířit seznam těch čtyřech vybraných o pátou osobnost, kterou je Ing. Rudolf 
Štěpančík. Myslím si, že ho většina z vás zná. Když zcela pominu jeho aktivity v oblasti 
vysokohorské turistiky, v které dosáhl všech možných nejvyšších vyznamenání, tak bych se 
zastavil u důvodu, proč ho navrhuji. Od roku 2004 se věnoval práci na psaní knih o historii 
sportu v našem městě. Kniha 100 let SK Přerov, potom dvě knihy o kopané 1908 - 1948 a
1948 – 1989 jsou skutečně vyčerpávajícím zdrojem a než je dal dohromady, tak jej to stálo 
obrovské úsilí. Vydal také knihu o tenisu v Přerově. Za tuto obrovskou publikační činnost, 
protože málokteré město má tak zmapované sporty, si zaslouží, aby byl přiřazen k těm čtyřem 
vybraným. Velmi se za to přimlouvám.

Hlasování o návrhu MUDr. Chromce na rozšíření:oceněných Při hlasování bylo pro 24, 5 
nehlasovalo.

Hlasování o celém doplněném materiálu:  Při hlasování bylo pro 27, 3 nehlasovali.

1231/25/9/2014 Výzva Ministerstva vnitra ČR ke zjednání nápravy obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě 
sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. nesouhlasí s výzvou Ministerstva vnitra ČR ke zjednání nápravy obecně závazné vyhlášky     
č. 2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů        
na území statutárního města Přerova;

2. rozhodlo o tom, že obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o stanovení některých povinností při 
přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova, nebude 
zrušena;

3. souhlasí s předložením návrhu na posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2010,    
o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území 
statutárního města Přerova, Ministerstvem vnitra ČR k Ústavnímu soudu ČR.

Diskuse:
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Ing. Pospíšilová:
 Já si neodpustím poznámku, když jsme kdysi chtěli navrhnout OZV a zakázat automaty a ještě 

to nebylo úplně tak v souladu se zákonem a chtěli jsme jít k soudu, ať posoudí tu zákonnost, 
jestli můžeme nebo nemůžeme, tak tu odvahu jsme k tomu ve městě nenašli. Teď ji máme a 
v úplně jiné situaci.

Mgr. Grambličková:
 Svého času jsem tuto vyhlášku předkládala. Sama jsem si nebyla úplně jistá, jak se nám ji 

podaří naplňovat. Vidím a sleduji osobně, že problém to je, když Povodí Moravy tam někde 
bagruje Bečvu, tak ta auta nevědí o plachtě vůbec nic. Tady v té důvodové zprávě čtu, že 
přece jenom nějaké dopady to má. Rovněž jsem na pochybách, jestli vyhláška plní to, co jsme 
si předsevzali a od ní očekávali. Ale zkusme to jít k tomu Ústavnímu soudu, protože ta 
prašnost ve městě je opravdu tak obrovská, že kdyby to mělo trochu pomoci, tak stojí to za to. 
Ale opravdu je třeba nějaká vymahatelnost toho práva. To je asi největší problém.

Při hlasování bylo pro 24, 4 nehlasovali

1232/25/9/2014 Návrh na název ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, Přerov            
X-Popovice a Přerov XI-Vinary

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pojmenování ulic v Přerově takto:
a)  ulici v části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 5290/100 pojmenovat názvem gen.             

Gen. Fajtla
b)  ulice v části Přerov I-Město, katastrální území Přerov, p. č. 2580/9 pojmenovat názvy  
   - ulici č. 1. názvem Pavla Nováka
   - ulici č. 2. názvem Markulčekova
   - ulici č. 3. názvem Kotasova
c)  ulice v části Přerov X-Popovice, katastrální území Popovice, p. č. 46/1 pojmenovat názvy  
   - ulici č. 1. názvem Ke Kočířům 
   - ulici č. 2. názvem U Cihelny
d)  ulici v části Přerov XI-Vinary, katastrální území Popovice, p. č. 181 názvem U Zahradnictví

Diskuse:
Mgr. Puchalský:

 Já bych chtěl jenom upozornit, že ulice č. 1 s názvem Pavla Nováka znamená, že Pavel Novák 
žijící, syn Pavla Nováka staršího, je taktéž v pojmu Pavel Novák obsažen a ve smyslu zákona 
nemůže být samozřejmě ulice pojmenována po žijícím Pavlu Novákovi. Je třeba jméno Pavla 
Nováka odlišit od Pavla Nováka juniora. A od jiných Pavlů Nováků. Tak jak? Který je to 
Pavel Novák? Individualizovat je třeba. 

Primátor Ing. Lajtoch:
 Podrobnosti jsem projednával s odborníkem panem Slámou. 

Mgr. Karola:
 Ten problém je samozřejmě ještě trochu složitější. I kdybychom přidali přídomek Pavel Novák 

starší, tak samozřejmě tento problém to neřeší. Protože Pavel Novák je třetí nejpoužívanější 
jméno a příjmení v České republice. Víceméně tento návrh jsme akceptovali z důvodů celkem 
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pochopitelných, že ten záměr Rady města pojmenovat ulici, která do budoucna se jeví 
s ohledem na tu plánovanou výstavbu jako budoucí významná a nepochybně má svou logiku. 
Když jsme zpracovávali ten materiál, řekli jsme si, že počkáme a uvidíme, co se bude dít. 
Nepřišli jsme na možnost, jak z toho nějakým způsobem vybruslit, aby toto pojmenování ulice 
po Pavlu Novákovi nemohlo být spojováno s nějakými jinými Nováky, ať žijícími nebo 
nežijícími na území města Přerova, případně v ČR nebo na Moravě. 

p. Passinger:
 Chci se zeptat. Tady je dost učitelů. Generála Fajtla. Generál je napsáno s malým písmenem g. 

To co schválíme, bude potom na té ceduli. 

Mgr. Karola:
 Generál, jako vojenská hodnost se v této souvislosti píše s malým písmenem. Je to užívaná 

zkratka. Na začátku věty by se to samozřejmě psalo s velkým písmenem. My jsme nezjistili, 
že by takto zpracovaný návrh byl v rozporu s pravidly českého pravopisu. Nevylučuji, že by 
mohlo být použito i jiné zpracování. 

Mgr. Grambličková:
 Mám pocit, že má pan Passinger pravdu. 

Mgr. Karola:
 Například Základní škola gen.Františka Fajtla je psána s malým písmenem „g“.  Ten zákon      

o hodnostech konkrétně nemluví.

Mgr. Puchalský:
 Zacituji přesné znění zákona, protože ta interpretace pana Karoly ve všech směrech, které tady 

sděloval, je téměř nepřijatelná. Nebudu citovat § 29 celý. Část: „nebo jiná veřejná prostranství 
se nepojmenovávají podle jmen žijících osobností veřejného života“.  Pavel Novák je žijící 
veřejná osobnost města Přerova. To můžete pochybovat, ale tak to je. Tady žije, tady je 
veřejně činný, tady dostává dotace. Začněme se chovat trošičku rozumně.

Bc. Zatloukal:
 Ten názor, že generál má být s velkým písmenem „G“  je možná oprávněný, protože jsme si 

tady zabrouzdali po internetu a já jsem našel ulice s velkým písmenem „G“ v názvu Gen. 
Fajtla. Kolegové našli i jiné obce s takto psaným velkým písmenem „G“. Stáhněte ten materiál 
a dořešte to někdy příště.

p. Laga:
 Našel jsem i v Šumperku a Mohelnici – vždy velké písmeno „G“ v názvu Generála.

Mgr. Krákorová Pajůrková:
 Chci se vyjádřit k Pavlu Novákovi. Já si myslím, že přerovští občané všichni vědí, po kom 

bude ulice nazvána a je jim jasné, že ta ulice bude nazvána po člověku, který již není mezi 
námi. Vůbec to není takový problém. Vezměte si třeba ulici Kramářovu. Můžete mi říct, po 
kom ta Kramářova ulice je pojmenována? Je pojmenována po premiérovi Československé 
republiky? Není. Je pojmenovaná po starostovi města Přerova. To je právě jeden z těch omylů, 
kterých se můžeme dopouštět a můžeme si myslet, že je pojmenovaná úplně po někom jiném. 
A chodíme kolem ní a bereme to jako normální. Já si myslím, že vůbec není problém 
pojmenovat ulici po významném přerovském zpěváku Pavlovi Novákovi a myslím si, že si to 
zaslouží. Myslím si, že lidé vůbec nebudou tu ulici spojovat s jeho synem. Každému bude 
jasné, po kom se jmenuje. 
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Hlasování o upraveném usnesení (oprava ulice Gen. Fajtla):  Při hlasování bylo pro 25, 1 se zdržel, 
1 nehlasoval.

10. NÁMĚTY,  DOTAZY  A  PŘIPOMÍNKY

Diskuse:
Pí Tomaníková:

 Chci se vrátit ještě k budově Strojař. V materiálech, které jsme dostali, byla uvedena cena      
40 mil. Kč. Když jsme ho dávali, byl za cenu 18 mil. Kč. Uběhla nějaká doba, je znehodnocen 
a ceny nemovitostí šly dolů. Lze ještě licitovat s touto cenou? Jsou další zájemci, kteří mají 
zájem?

p. Zácha:
 Jestli jsou zájemci, to je věštění z křišťálové koule, protože bude vyhlášeno výběrové řízení. 

Ledacos se proslýchá. V usnesení máme částku maximálně 40 mil. Kč. I toto je smutný 
příběh, protože se bojíme sociální ubytovny v centru města a děláme do jisté míry zoufalé 
věci. Na území města máme několik nemovitostí, které nemají své využití. Budovu 
B.Němcové prodáváme teď ve třetím kole výběrového řízení, kdy jsme snížili opět cenu. 
Když se podíváte do historie Strojaře, tak znalecký posudek, kterým operuje Ministerstvo 
obrany je ve výši 62 mil. Kč. V prvním kole se nikdo nepřihlásil, v druhém kole snížili na      
55 mil. Kč, ve třetím na 46 mil. Kč a teď budou zase snižovat. Neumím odpovědět, jestli jsou 
zájemci. Strach z toho, aby v centru města nevznikla další sociální ubytovna, nás vedla 
k tomuto kroku. Věřte, že naše úsilí, je maximální. Je korespondence, kterou jsme schopni 
doložit. Bylo připomenutí Ministerstvu obrany, jak se to vyvíjelo, že jsme to převáděli v dobré 
víře za účelem podpory armády v regionu, ať je to bochořská základna, kasárny na Želatovské 
ulici. Dostali jsme Blažkův dům, Bayerovu. Ta cena byla na 18 mil. Kč. My jsme prioritně
chtěli nemovitost dostat zpátky bezúplatně, a pokud úplatně tak za částku 18 mil. Kč. Bylo 
nám jasně sděleno, přijde to v tom dopise, který jsem avizoval, že se musí chovat ministerstvo 
podle zákona, prodávat za cenu znaleckého posudku. Pokud není zájem, tak cenu snižuje. 

Pí Hudečková:
 Vážení, dovolte pár slov k záměru akce Malý Noe, tedy k rozšíření výsadby stromů v areálu 

Knejzlíkových sadů v Předmostí. První část akce Malý Noe proběhla již před časem. Asi 80 
stromů vysazených formou patronů, tedy s finanční dotací patronů jednotlivých stromů, již 
déle úspěšně vzrůstá. Jako patroni stromu č. 49 se občas s manželem u tohoto zastavíme a 
máme z této nové části Knejzlíkových sadů radost. A také máme radost z krásného výhledu na 
níže se rozkládající město Přerov. Někteří věční kritici se již vícekrát k akci Malý Noe 
vyjádřili negativně, musím říci, že v podstatě bezdůvodně. Nyní se chystá realizace 
pokračování akce Malý Noe, je uvažováno s výstavbou dalších desítek stromů, opět v areálu 
Knejzlíkových sadů.

 Za sebe doporučuji zájemcům, aby se této druhé etapy zúčastnili a tak přispěli k rozšíření 
krásných Knejzlíkových sadů k radosti své i všech občanů města Přerova.

p. Mlčák:
 Dovolte mi, za náš klub KSČM poděkovat za spolupráci. Myslím si, že jsme byli jednou ze 

dvou stran v té opoziční části, ale myslím si, že jsme byli konstruktivní, nebyli jsme 
destruktivní. 



87

Pan Ing. Střelec, předseda osadního výboru Čekyně:
 Navrhuji zastupitelstvu schválit změnu v systému financování místních částí v rámci rozpočtu 

města Přerova. Navrhuji částku, která je teď přiřčena osadním výborům a kterou mohou 
rozdělit, zvýšit z částky 550 Kč na částku 1.000 Kč.

 Jako občan využiji toho, abych interpeloval a zároveň zastupitele Olomouckého kraje, protože 
by mě hrozně zajímala koordinace organizací řízených Krajem a magistrátu města Přerova. 
Pravděpodobně jsem nepochopil, jestli krajské organizace ví, že prázdniny jsou od 1. června a 
končí 31. srpna. Pokud to pochopili, tak by asi pravděpodobně nikdy neudělali to, co udělali, 
že začali frézovat ulici Hranická, která je krajská komunikace 1. září, když nastupují děti do 
školy, a kdy tam nejen že vyfrézovali cestu, ale rozkopali dvě zastávky, kde zastavují posilové 
autobusy, které sváží na ulici Hranickou ty děti. To bych pochopil, že je nějaký plán, že se 
musí tato komunikace opravit. Co nepochopím, je to, že se tam nic neděje. Pochopím, že 
pokud je špatné počasí, tak se nebuduje. Dneska jsem tam jel, můžete se podívat, jaká je tam 
pracovní iniciativa. Myslím si, že na tak frekventované cestě, kde se děje to co se děje, by 
měla být ta koordinace trošičku jiná. Jestliže Kraj naplánuje rekonstrukci této své krajské 
komunikace, tak by se měl zajímat o to, kdy se to má dělat. 

Primátor Ing. Lajtoch:
 Pokud se jedná rozpočtu, paní Sedláčková slyšela. Bude to již schvalovat nové zastupitelstvo.
 K druhé záležitosti – jsou tady dva aktivní náměstci. Určitě to vyslechli. Já mohu také říct 

panu hejtmanovi. Pravděpodobně to dělala nějaká dodavatelská firma, která měla předložen 
harmonogram realizace, ale ověříme to. Prosím náměstky, aby to prověřili a případně dali 
zprávu panu Střelcovi. 

Pan Růžička, občan Přerova:
 Já bych se chtěl věnovat Teplu Přerov, a.s.  Před několika lety jsem bydlel v domě, který byl 

v centru města Přerova a tento dům byl zásobován teplem pro vytápění a přípravu teplé 
užitkové vody od prvovýrobce, od Dalkie ČR. Přišlo období, kdy se v domě objevili dva 
zástupci. Jeden za společnost Dalkia, druhý za společnost Teplo Přerov a poměrně drsnými 
nátlakovými metodami vysvětlili obyvatelům domu, že technologie Dalkie končí, jejich 
životnost, a musí být nahrazena novou technologií, tentokrát ve vlastnictví společnosti Teplo 
Přerov a pokud společenství vlastníků bytových jednotek nevydá souhlas se změnou té 
technologie, respektive právem užívání nebytových prostor, tak se může stát, že ten dům 
v zimě bude nevytápěn. Výsledkem samozřejmě bylo, že společenství podlehlo a tento souhlas 
vydalo. Důsledkem potom bylo to, že cena skokově narostla o 70 Kč za  gigajoule. Teplo jsme 
měli stále stejné, teplou vodu také stále stejnou, ale začali jsme platit víc. Já tu cenu nemám 
přesně zkalkulovanou, protože podklady nelze dohledat a jsou nepřístupné. To je důvod, proč 
jsem dneska tady. Chtěl bych vznést žádost, nevím, jestli na odcházející zastupitelstvo nebo na 
radu města, ale měl bych zájem nahlédnout do smlouvy číslo 41110, která byla uzavřena mezi 
Dalkií ČR  a společností Teplo Přerov v roce 2012 s tím, že ji za Teplo Přerov podepisovali 
předseda představenstva pan Mgr. Kulíšek a místopředseda představenstva pan Ing. Lajtoch.
Protože jsem se zeptal na některé informace stávajícího ředitele Ing. Klvače a ten mi řekl, že 
není oprávněn mi žádné informace poskytnout, obrátil jsem se na opoziční zastupitele ze 
Společně pro Přerov a obdržel jsem ten materiál, který oni měli k dispozici. Je to torzo 
smlouvy, které mám tady sebou, ve kterém jsou zneviditelněny informace už v článku 1 
úvodní ustanovení. Konkrétně bod 2) a bod 4). To mě fascinuje. Já už jsem viděl řadu 
obchodních smluv a mohu vás ujistit, že v úvodních ustanoveních bývají obecné deklarace 
nevýznamného charakteru. Tady se nám už skrývá první tajemství. Co je článek 6 jsem se ani 
nedozvěděl, protože tam je to začerněno nebo zlikvidováno včetně názvu tohoto odstavce. Ale 
z korespondence, kterou jsem dostal, jsem se dověděl, že to je cena tepelné energie a 
teplonosných médií. Jedná se o jednu a půl strany A 4 textu, o kterém vůbec nevíme, co tam 
je. Nejde tady o mě, jako o občana města Přerova, přesto, že se mě to přímo dotýká, a protože 
každý rok dostávám předpis, kolik budu platit za energii a netuším, jestli ta cena je 
odpovídající, případně zdali v té ceně nejsou skryty nějaké jiné náklady ve spojitosti třeba 
s bazénem, se zimním stadionem. Možná řeknete, že jsou to z mé strany spekulace. Já jako 
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občan to opravdu nevím a mě by to opravdu zajímalo. Pokud jde o tuto smlouvu, dostal jsem 
k ní i korespondenci, která byla mezi opozičním zastupitelem panem Puchalským a městem 
Přerov, zastoupeným panem Kulíškem. Pan Kulíšek dostal totiž od zastupitele Puchalského 
požadavek, aby mu tato smlouva byla zpřístupněna. Já bych předpokládal, že odpovědný 
člověk, jako je pan Kulíšek, si pozve pana Puchalského, vysvětlí mu některé věci, případně 
mu tu smlouvu předá. Ale pan Kulíšek udělal něco jiného. On se dotázal na Dalkii ČR, zdali 
může tuto smlouvu ukázat. Dalkie ČR dala vrchnostenský pokyn, co může a co nemůže náš 
zastupitel vidět. To je pro mě naprosto nepřijatelné vzhledem k tomu, že Teplo Přerov je 
zřízená organizace městem Přerovem, které je vlastníkem a jediným akcionářem. Když se 
podívám do smlouvy, která byla takto uzavřena, tak zjistím a já vám budu citovat z článku 13 
společná a závěrečná ustanovení: “smluvní strany se výslovně dohodly, že se budou bez 
zbytečného odkladu nejpozději do 7 pracovních dní písemně informovat o jakémkoli 
písemném úkonu třetího subjektu, směřujícího k jeho odpojení od soustavy centrálního 
zásobování teplem. Splnění informační povinnosti se rozumí neprodlená písemná informace 
poskytnutá druhé smluvní straně na adresu jejího sídla, jejíž přílohou bude fotokopie 
písemného úkonu třetího subjektu směřujícího k odpojení.“   Dále už nebudu zdržovat. Řeknu 
už jen jednu věc. Když se zakládala společnost Teplo Přerov, tak její činnost obhajovala tím, 
že společnost se zakládá jako zastánce práv občanů města Přerova vůči Dalkii. Já z toho 
materiálu rozhodně nemám pocit, že by se mě Teplo Přerov zastávalo, já mám naopak 
nepříjemný pocit, že tady jde o kartelovou dohodu, která má zakrývat některé nepravosti, které 
by občané a zastupitelé neměli vědět.  Já bych z tohoto místa chtěl veřejně požádat, aby mi 
tato smlouva byla nějakou formou zpřístupněna. Já vím, že mi ji nedáte, já ji ani nechci, mě 
bude stačit, pokud se budu moct na začerněné pasáže včetně všech příloh, které u této smlouvy 
nebyly, kdybych se do nich mohl podívat. 

Primátor Ing. Lajtoch:
 Budete písemně informován. Bude pověřena rada, potažmo představitelé Teplo a.s.
 Pokud si dobře pamatuji, ta smlouva prošla velkou diskusí za přítomnosti předsedkyně dozorčí 

rady.

Ing. Pospíšilová:
 V zákonném termínu do 30.6. povinnost zaplacení poplatku za odpad. Koncem července 

občanům přišel dopis, který je upozorňoval na to, že nezaplatili, a že se sankce zvyšuje o 50% 
v souladu s vyhláškou. Oni samozřejmě vědí, že jim hrozí nějaká sankce, ale navrhují sankci 
mírnější, ne 50%. Jestli jsme jim mohli zaslat dopis v podstatě za měsíc a půl, tak jim ten 
dopis zpoplatněme. Jestli by to třeba nešlo do půl roku v podstatě tu sankci těch padesát 
procent zvýšení poplatku neuplatňovat. 

Primátor Ing. Lajtoch:
 Určitě jste schvalovala OZV o komunálním odpadu, tak znáte její náležitosti. Teď prochází 

v Senátu novela zákona o místních poplatcích, kde je návrh, aby se vrátil institut 
individuálního přístupu a možnosti snížení tvrdosti. My máme pevně stanovenou taxu, tak jak 
říká zákon o místních poplatcích.

1233/25/10/2014 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      
a připomínkami vznesenými na 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Při hlasování bylo pro 29, 1 nehlasoval.
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11.  ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 15. září 2014    
v 19.15 hodin.

V Přerově dne 19. září 2014

    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                          Ing. Jaroslav Čermák
primátor města Přerova                                                                               člen Rady města Přerova

                     Ladislav Mlčák
         člen Zastupitelstva města Přerova


