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Z Á P I S

z  26. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 9. října 2014

POŘAD:
---------------
1. Zahájení

2. I/55 Přerov – průtah centrem, 1. Etapa (tzv. průpich) – převod dokumentace

3. Různé

4. Závěr zasedání
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Přítomni:

A. Předsedající:

Ing. Jiří Lajtoch - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni: RNDr. Emil Krestýn Ph.D.
Ing. Ivan Machát
Mgr. Helena Netopilová 
RSDr. Josef Nekl
MVDr. Jiří Skyva
Ing. Richard Šlechta
Mgr. Lenka Ticháčková

D. Hosté: dle předložených presenčních listin
Ing. Prachař – ministr dopravy
Mgr. Mačák – náměstek hejtmana Olom.kraje

E. Zapisovatelka:   Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

primátor Ing. Lajtoch:

„Vážené dámy a pánové, vážení hosté, zahajuji 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Konstatuji, že zasedání bylo řádně a včas svoláno. 
Omlouvá se:  RNDr. Emil Krestýn PhD., Ing. Ivan Machát, Mgr. Helena Netopilová, RSDr. Josef 
Nekl, Mgr. Lenka Ticháčková, MVDr. Jiří Skyva, Ing. Richard Šlechta

Dostaví se později:  Mgr. Monika Frídlová MBA, Mgr. Zdeněk Schenk.
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Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města, v počtu 26. Proto je zasedání 
schopno se právoplatně usnášet.“

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 15. září 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: Mgr. Dušana Hluzína a paní 
Ludmilu Tomaníkovou.
Při hlasování bylo pro 21, 5 nehlasovalo.

Zapisovatelkou jmenuji paní Ludmilu Schönovou.

Upozorňuji na technickou závadu, ke které došlo při montáži hlasovacího zařízení, proto nefungují 
zastupitelům mikrofony.  Zastupitelé budou ke svým diskusím využívat přenosný mikrofon. 

Písemné pozvání na dnešní 26. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 
bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 1. října 2014, 
pod evidenčním číslem 708. 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 26. zasedání 
Zastupitelstva města? 

Mgr. Puchalský:
 Navrhuji, abychom projednali pouze materiál označený 26/3.2 – Záměr statutárního města 

Přerova úplatný převod nemovité věci do majetku statuárního města Přerova, části pozemku 
p.č. 6685/5 v k.ú. Přerov. Materiály označené 26/3.1 – Čestné prohlášení statutárního města 
Přerova ve věci zateplení hotelu Zimní stadion na ul. MUDr. Petřivalského 5 a materiál 
označený 2.1 – I/55 Přerov – průtah centrem, 1.etapa tzv. průpich odložili na jednání nového 
zastupitelstva, protože oba dva materiály zavazují město Přerov ne zanedbatelným způsobem.
Budou doprovázet město Přerov minimálně 4 roky a bylo by čestné a korektní, aby tyto 
materiály projednalo co nejdříve, a myslím, že do konce října je to možné, nové zastupitelstvo 
města Přerova. Můj protinávrh je srozumitelný.

Primátor Ing. Lajtoch:
 To je návrh pana Puchalského. Svolali jsme jednání Zastupitelstva proto, aby se záležitost 

průtahu centrem neoddalovala a nebyli jsme kritizováni Ředitelstvím silnic a dálnic, potažmo 
Ministerstvem dopravy. Byli jsme vyzváni Ředitelstvím silnic a dálnic, abychom předali 
dokumentaci k územnímu rozhodnutí, kterou město zpracovalo a realizovalo v roce 2006, aby 
mohli pokračovat při přípravě stavebního povolení a mohli realizovat stavbu v roce 2015, 
2016, tak jak je deklarováno v investičním záměru Ministerstva dopravy. Na základě toho 
jsme projednali tuto záležitost  na Radě města Přerova dne 23.9.2014. ŘSD žádalo, abychom 
schválili materiál, který máte označen 26/3.2.

 Žádám o rozšíření programu dnešního zasedání zastupitelstva o bod 3) Různé.

Mgr. Puchalský:
 Pane primátore, vy jste šprýmař a taškář. Nejdříve jste nás pozval na 14.00 hodin a potom na 

13.30 hodin. 
Další vystoupení zastupitele není z důvodu neslyšitelné nahrávky zapsáno.
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Primátor Ing. Lajtoch:
 My jsme jednali s ředitelem ŘSD Olomouckého kraje, s jeho náměstkyní a ta mě žádala, 

abychom v příštím týdnu předali dokumentaci, protože by chtěli navázat na výběrové řízení     
a pokračovat. To, co vy citujete v novinách je samozřejmě lež, tak jak to pravidelně děláte. 
My jsme vždy usilovali, aby se stavěla dálnice a současně se budoval i průpich. Je to 
deklarováno i v usnesení zastupitelstva z ledna 2011, kdy jsme tyto věci projednávali na 
Ministerstvu dopravy.

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavila Mgr. Frídlová.

Mgr. Rašťák:
 Chci se vyjádřit k programu. Podporuji schválení rozšířeného programu. Nikdo z nás neví, jak 

se budou vyvíjet povolební vyjednávání. Zda to budou dny, týdny nebo měsíce.

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského:  Při hlasování byli 4 pro, 9 proti, 8 se zdrželo, 6 
nehlasovalo.

Hlasování o rozšíření programu o bod 3) Různé:  Při hlasování bylo pro 24, 1 proti, 1 se zdržel, 1 
nehlasoval.

1234/26/1/2014 Zahájení, schválení programu 26. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne             
9. října 2014

2. schvaluje pana Mgr. Dušana Hluzína a paní Ludmilu Tomaníkovou za ověřovatele               
26. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Primátor Ing. Lajtoch:
Vítám ministra dopravy pana Prachaře a náměstka hejtmana Olomouckého kraje pana Mačáka.

1235/26/2/2014 I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa (tzv. průpich) - převod 
dokumentace

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Mgr. 
Josef Kulíšek.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dokumentace pro územní rozhodnutí 
(DÚR) stavby "I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa" (tzv. "průpichu") a o postoupení práv     
a povinností spojených s uvedenou dokumentací včetně práv a povinností spojených s jejich 
užitím uzavřenou mezi statutárním městem Přerovem jako převodcem, Ředitelstvím silnic       
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 659 93 390 jako nabyvatelem a firmou 
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Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní č.p. 984/15, 11000 Praha 1, IČ 485 88 733 jako 
zpracovatelem dokumentace.

2. schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dokumentace pro změnu územního 
rozhodnutí stavby "I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa", dokumentace pro stavební povolení 
stavby "I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa, SO 122 Úprava křižovatky Nádražní x 
Kramářova“, dokumentace změny stavby před dokončením stavby "I/55 Přerov - průtah 
centrem, 1. etapa, SO 122 Úprava křižovatky Nádražní x Kramářova“ a dokumentace pro 
provádění stavby "I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa, SO 122 Úprava křižovatky Nádražní 
x Kramářova“ a o postoupení práv a povinností spojených s uvedenými dokumentacemi 
včetně práv a povinností spojených s jejich užitím uzavřenou mezi statutárním městem 
Přerovem, jako převodcem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 
4, IČ 659 93 390 jako nabyvatelem a firmou EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov        
I-Město, 750 02 Přerov, IČ 623 61 457 jako zpracovatelem dokumentace.

Diskuse:
Ing. Gala:

 Poprosím o krátkou prezentaci. Vidíte dopravní priority města Přerova, které schvalovalo      
18. zasedání zastupitelstva v červnu 2013. Zde vidíte vztah připravované dálnice D1 stavby 
0136 a stavby 0137 směrem na Lipník ve vztahu k celému průtahu městem. Vidíte úpravu
křižovatky na ulici Dluhonské, kde má vzniknout rondel. Tuto investici připravuje Olomoucký 
kraj. Tato investice by měla být hotová v příštím roce. Touto komunikací pokračujeme přes 
řeku Bečvu. Tam je vybudovaný most u elektrárny, most Legií, který zbudoval v roce 2007 
Olomoucký kraj na základě schválené koncepce celého průtahu v částce 160 mil. Kč. ŘSD má 
na svých webových stránkách informace o průtahu centrem I. etapa. ŘSD poukazuje              
na dopravní význam této stavby. Když jsme žádali o posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí, tak se to jmenovalo obecně průtah centrem, průpich. V území byly nalezeny platany, 
nějak se to vyřešilo a město požádalo o nové posouzení vlivu stavby na životní prostředí, ale 
protože nemůže být stejný název jako v době prvního posouzení, tak se to pojmenovalo         
I. etapa. Město ve své době zpracovalo investiční záměry podle pokynů ŘSD. Existuje metoda 
HDM4, která poměřuje náklady, versus společenskou prospěšnost stavby. Tyto náklady 
vylučovaly realizaci průpichu. Na základě dohody s tehdejším ředitelstvím ŘSD se to zkrátilo 
na tuto záležitost. Vidíte stavební náklady 174 mil. Kč. S výkupy pozemků je to částka 234 
mil. Kč. Průpich je další ze staveb průtahem městem. Tady je slade ŘSD ohledně přípravy 
mimoúrovňového křížení s Českými drahami Přerov-Předmostí. Vlastní budování průpichu je 
výzva pro město. My v této chvíli máme zpracované určité vize, jak by to území mohlo 
vypadat. Berte to jako námět. Město vstupovalo do území, provedlo vykoupení areálu Heinik, 
demolici za částku 3 mil. Kč, přepracovávalo dle pokynů ŘSD investiční záměry, zajistilo 
dokumentaci k územnímu rozhodnutí za částku 1,6 mil. Kč. Zastupitelstvo ve své době 
schválilo záměr spolufinancovat ve výši zhruba 25 mil. Kč. K memorandu jenom pár vět. 
Memorandum a veškerá jednání vznikaly podle konstalace, jaké byly na ŘSD a na 
Ministerstvu dopravy. V té době podle sdělení ředitele ŘSD pana Čermáka toto byla jediná 
šance spolu s Olomouckým krajem dostat ty samosprávy s nějakým finančním podílem 
k tomu, aby se ta investice dostala do státních investic. Když mělo dojít k podpisu
memoranda, tak pan ředitel Čermák byl odvolán ministrem Žákem. Nastoupil pan Kočica jako 
ředitel ŘSD, ten odmítl memorandum podepsat. Pan Kočica byl také odvolán, pověřen řízením 
byl pan Majer, ten pak také skončil, pak tam byl pan Kubiš. Mělo dojít k dohodě, že by se 
memorandum mohlo podepsat 22. srpna 2014. V té době pan Kubiš rezignoval a v současné 
době je pověřena řízením ŘSD paní Křítková. Průpich by byl schopen vyrovnat časový
nesoulad mezi stavbou 0136 a 0137. Největší dopravní zátěž je u podjezdu v Kojetínské ulici     
a u podjezdu v Předmostí. 


Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil Mgr. Schenk.
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Ministr dopravy pan Prachař:
 Podruhé vystupuji na zastupitelstvu Přerova. Poprvé, v roce 2010 jako občan, kdy jsem           

se zúčastnil veřejného zastupitelstva v Městském domě, kde se projednávala otázka dopravy    
a průpichu a podruhé dnes, jako člen vlády. K celé hysterii kolem průpichu chci uvést,          
že v roce 2010 jsem řekl, že by bylo dobré, aby zastupitelstvo mělo na paměti, že je třeba řešit 
primárně tranzitní dopravu a ta je vedena vně městem Přerovem. Na tom jsem nic nezměnil. 
Přivedení tranzitní dopravy, ať se to jmenuje průpich nebo jinak, do středu města, není řešení 
tranzitní dopravy. K žádosti, kterou dnes projednáte. Bezesporu město vynaložilo finanční 
prostředky a tyto by neměly být znehodnoceny. Jestliže centrální komise, která posuzuje        
na ministerstvu dopravy různé fáze připravenosti staveb od územního řízení, povolení, 
odvolání, ekonomiku, na základě takových údajů Centrální komise schválila, že je možné 
průpich městem Přerovem financovat. Je potřeba říct, že se jedná o komunikaci II. třídy, ta 
není v majetku státu. Stát nemůže za současné situace tuto komunikaci financovat. To je 
realita. Jak jsem zjistil, existovaly dohody, to je předmětem toho nešťastného memoranda, 
které nikdy nebylo podepsáno. Možná je to štěstí, možná ne. To ukáže historie. Byly takové 
dohody, že s panem generálním ředitelem ŘSD panem Čermákem existoval návrh, že tato 
komunikace se převede na komunikaci I. třídy. K takové dohodě v této chvíli nedošlo. To je 
potřeba mít taky na paměti. Myslím si, že je dobré, že ta dokumentace na základě rozhodnutí 
Centrální investiční komise by měla skončit na ŘSD a ŘSD bude dále posuzovat různé stupně 
projektového zpracování a posouzení. My se musíme velmi vážně podívat na to, jestli 
ekonomické hodnocení započítává vliv případně dobudované dálnice. Ať se to komu líbí nebo 
ne. Dálnice nemůže končit v jednom úseku a musí se napojit. My se musíme podívat, zda 
podklady, které byly dány k vyhodnocení, už zahrnují intenzitu dopravy po dobudování 
dálnice.  My spekulujeme, že bude dálnice úsek Řikovice – Přerov vybudovaná za x let, tak 
budeme dělat všechno pro to, aby se v co nejkratší době tyto dva úseky napojili. My jsme       
za poslední dva měsíce řešili mimoúrovňovou křižovatku Předmostí, která byla megalomanská 
stavba a nesmysl. Z tzv. brýlí jsme vytvořili okružní křižovatku a jsme v koridoru platného 
územního rozhodnutí. Pravděpodobně bude muset dojít ke změně územního rozhodnutí, ale 
nikoliv k vydání nového. Ušetřili jsme 250 mil. Kč. To je věc, kterou nové vedení ŘSD dělá. 
Jsem kritizován, že nemám generálního ředitele ŘSD. Nenašel jsem zatím takovou osobnost, 
která by dlouhodobě byla schopná podnik vykradený a v rozkladu dávat znova dohromady. 
Nicméně je tam tým lidí, kteří jsou schopni jednat dneska s občany a hledat alternativy            
a připravit projekty a zahájit výstavby. Já nechám na vás. Nechci se vyjadřovat k tomu,         
že rozhoduje zastupitelstvo den před volbami. Je to vaše nezpochybnitelné právo. Pořád si 
myslím, že je dobré, aby dokumentace, na které byly vynaloženy finanční prostředky, skončily
v rukou odborníků a byly dále předmětem zkoumání, posuzování a přípravy. Město Přerov si 
zaslouží mít komunikace. Znova říkám, průpich centrem není řešení tranzitní dopravy. 

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Mačák:
 Musím, ač nerad, úvodem říct, že jsem šest let ve funkci. Za těch šest let je devátý ministr 

dopravy. Za poslední rok na ŘSD je pátý generální ředitel. Kde je stabilita, kde je koncepce? 
Tato problematika je poměrně široká, a město Přerov, pokud si dobře pamatuji, jedná o této 
problematice zhruba dvacet roků. Dovoluji si přečíst jeden dopis, jméno generálního ředitele 
vynechám, protože už na ŘSD nepůsobí. Dopis je ze 14. dubna 2014. My jsme toto 
memorandum, o kterém budu za chvíli mluvit, obě samosprávy, jak samospráva statutárního 
města Přerov, tak Olomoucký kraj, nevycucalo z prstu. Bylo to na velmi rázný požadavek 
tehdejšího vedení ŘSD. Cituji: vážený pane generální řediteli, v příloze vám zasílám 
memorandum o vzájemné spolupráci, o podpoře při vybudování přeložky silnice I/55 Přerov –
průtah centrem 1. etapa, dále memorandum, které v září 2013 schválily orgány samospráv 
Olomouckého kraje a statutárního města Přerov na základě předběžného písemného souhlasu 
bývalého generálního ředitele ŘSD pana Davida Čermáka. Toto memorandum jsme seriózně 
projednávali téměř rok, než jsme našli společný konsenzus. Pro samosprávy Olomouckého 
kraje a statutárního města Přerov bylo velkým zklamáním a projevem neúcty, že těsně před 
podpisem dohodnutého memoranda, podotýkám, že to byly tři dny, které se mělo slavnostně 
uskutečnit 11. 11. 2013 v Olomouci, tehdejší generální ředitel ŘSD Ing. Rudolf Kočica svou 
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účast zrušil. Jako důvod, přes svou asistentku uvedl, že na poslední chvíli s některými 
ustanoveními nesouhlasí. Dál píši, vážený pane generální řediteli, věřím, že po seznámení se 
s textem memoranda a zejména s velmi neutěšeným stavem dopravy v Přerově se vzájemně 
shodneme na tom, že tato stavba je pro město Přerov z hlediska řešení katastrofální dopravní 
situace velmi potřebná a následně bude memorandum podepsáno. ŘSD tak bude moci 
pokračovat na přípravě stavby, jejíž realizaci už dříve několikrát přislíbilo. Navrhuji osobní 
jednání v této věci za účasti primátora statuárního města Přerova, protože situace v dopravě ve 
statutárním městě Přerov si vyžaduje okamžité zásadní řešení. Vyřešení tohoto problému nelze 
očekávat ani po realizaci dlouhodobě plánované dostavby dálnice D1.“

 Já si dovolím říct, že obě stavby, ať je to průpich nebo dostavba dálnice D1, a já chci být 
optimista a pevně věřím, že dostavby dálnice D1, která se tu dostavuje od roku 1939,              
že nejenom já, se dožiji. Je to naprosto strategická záležitost a znovu říkám, jsme velmi 
kritizováni za D1 i našimi zahraničními partnery. 

 K průpichu – já si myslím, že tento průpich velmi uleví dopravě v Přerově a já si velmi přeji, 
aby to nebylo jak za ministra, jehož jméno nechci tady ani vyslovit, protože to byl člověk, 
který zastavil nejenom předrealizační přípravu na několik let v České republice a tento člověk 
říkal, Přerované vyberte si, buď průpich, nebo dostavbu dálnice. Tak to přece nestojí. Obě 
stavby jsou velmi důležité a tvrdí to i dopravní experti. Měli jsme Mezinárodní dopravní 
konferenci v Luhačovicích. Je to součást i tohoto usnesení. Já si myslím, že Přerov je velmi 
důležitá stavba. 

 My jsme chtěli deklarovat, že kolem memoranda a vůbec kolem průpichu v Přerově jednáme 
několik roků. Je to umění možného. Já nevelím ministerstvu dopravy ani ŘSD. Ty časté 
personální změny nejsou ku prospěchu. Přeji vám pěkné dotazy. Pevně věřím, že občané 
Přerova si zaslouží co nejdříve dostavbu dálnice D1, tak průpichu.

Mgr. Grambličková:
 Já na rozdíl od náměstka hejtmana pana Mačáka jsem ve vztahu k dopravním stavbám 

v Přerově velký pesimista. Já vím, že dnešní materiál není nijak fatální a nerozduje o tom, 
jestli průpich ano nebo ne. Je to pouze předání projektové dokumentace. Vy, kteří jste se 
mnou kdysi spolupracovali, víte, že jsem vždy zdůrazňovala, my potřebujeme především 
obchvat. Průpich je až druhořadý. Já nemám víru v to, že do nás bude stát nebo další instituce 
investovat tolik peněz na dopravní stavby. Jestli budeme mít průpich, tak dálnice bude čekat 
ne dvacet let, ale dalších třicet let. Tento materiál není pro realizaci průpichu fatální, já se 
v tomto případě zdržím hlasování. Říkám to proto, že tady zaznělo, že všichni jsme pro 
průpich. Já jsem průpich nikdy plnou měrou nepodporovala, právě proto, že vidím jiné 
priority. 

Mgr. Puchalský:
 Já samozřejmě paralelu s dálnicí a průpichem podporuji. Doslova a do písmene se ztotožňuji 

s panem Mačákem. Jedna věc je pro mě kriteriální. Kdy bude dostavena dálnice Říkovice –
Přerov? Myslím si, že to je opět v nedohlednu. Druhá věc, která mě zajímá, nelze 
bagatelizovat holý fakt, jak jsem se v Olomouci v úterý dověděl, že jde o první etapu. Jde 
skutečně o první etapu průpich. Pokud stát velkoryse prostředky dá, bude pokračovat v dalších 
stupních projektové dokumentace a zrealizuje se. Bude navazovat na to, co zrealizoval kraj, to 
znamená most. Dotáhne průpich I/55 až k Hypernově. Hrozně mě zajímá, co potom, v jaké 
časové kontinuitě a za kolik. Tyto základní odpovědi vůbec v tomto materiálu nemáme. Tedy 
prognózu. My to musíme vědět, my to chceme vědět a máme právo to vědět. Teprve potom 
jsem schopen reálně posuzovat. Toto jsou všechno faktory, které mě vedou k tomu, že se 
zdržím hlasování, tento materiál nepodporuji. Ředitelství ŘSD nás žádá o poskytnutí 
projektové dokumentace. Oni od nás nechtějí převod vlastnických práv, ale například věc 
vypůjčit nebo pronajat na tak velkou dobu, aby mohli pokračovat v dalším stupni projektové 
dokumentace. Vždyť ten hospodářský význam, toho, co do toho město vložilo a státu je 
souladný. Proč to takto formalizovat. Ten materiál mohl být poskytnut ŘSD dávno. Jak dlouho 
nám na magistrátu leží?
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Primátor Ing. Lajtoch:
 Svolání dnešního zasedání zastupitelstva bylo na popud ŘSD, abychom jim urychleně předali 

dokumentaci. Já jsem na radě vznesl dotaz, zda zapůjčit ŘSD dokumentaci. Po právní analýze 
nám bylo řečeno, že ne, že je to náš majetek. Nerad bych se dožil toho, že bychom darovali 
ŘSD naše CD a za čtrnáct dní bylo další udání nebo trestní oznámení. 

 Pan Puchalský, co by známý právník, má možná jiný názor. My navrhujeme tento postup. 

MUDr. Chromec:
 Já myslím, že když říká pan Puchalský, že je to v nedohlednu, tak tím nemyslí nekonečno. 

Neměli bychom to nedohledno prodlužovat. Měli bychom předat dokumentaci.
 Nechci být jedovatý ve vztahu k panu ministru Prachařovi, ale mám strach, že kritériem pro 

přijetí generálního ředitele ŘSD bude podmínka, že ten dotyčný nebude souhlasit s průtahem 
nebo průpichem.

Ministr dopravy pan Prachař:
 Já jsem se tady snažil s patřičnou mírou nezainteresovanosti a tím, abych neovlivňoval vaše 

rozhodnutí. Chtěl jsem navodit atmosféru, aby finanční prostředky vložené městem Přerovem 
do řešení dopravní situace neskončili nazmar a byly předány ŘSD. Mám u sebe dopis, žádost 
pana ředitele Smolky. Tady se jedná o převod dokumentace. Tady se nejedná o žádné 
pozemky. Není tu stanoven žádný termín. To co tu padá, to jste si stanovili vy interně sami. 
Skutečně si myslím, že toto shromáždění má naprosto jasný volební podtext. 

 Pane doktore Chromče, jestli si myslíte, že vybírám ředitele ŘSD před volbami, a že 
kvalifikační předpoklad je, jestli bude souhlasit s průpichem nebo ne, tak se hluboce mýlíte, 
stejně jako vaše vyjádření ve volební kampani.

Primátor Ing. Lajtoch:
 Znovu opakuji, že toto zastupitelstvo bylo svoláno na základě dohody na radě a požadavku, 

abychom urgentně předali dokumentaci. 

Ing. Gala:
 Dne 29. září mi zavolal Ing. Čížek, to je ředitel odboru strategie na ŘSD, že potřebují předat 

urychleně dokumentaci, aby mohli dělat výběr dodavatele pro stavební povolení. Centrální 
komise nějakým způsobem tento záměr doporučila. Když jsem řekl, že v podstatě je před 
volbami, že nové zastupitelstvo bude probíhat v listopadu, tato záležitost není ŘSD od roku 
2009 nějakým způsobem dál řešena. Proč zrovna v této chvíli? Ne, byli jsme požádáni, že to 
máme urychleně řešit, a proto došlo k zasedání tohoto zastupitelstva. Je to vyloženě 
technokratická záležitost. Dneska byl Ing. Čížek na jednání v Přerově ve 12.00 hodin a znovu 
tuto věc zopakoval. To, co je napsáno v podstatě v tom usnesení, že to má být v podstatě 
bezúplatným převodem, to byla ryze právní záležitost, a tak to muselo být popsáno. Já CD 
bych mohl dál, ale v dnešní situaci bych se na to mohl, s prominutím vykašlat. Až to bude 
schváleno, předám něco ŘSD.

Mgr. Puchalský:
 To, co tady sdělil pan Gala, já myslím, že je naprosto nepřijatelné. Já myslím, že by měl sbalit 

kufr a odejít z tohoto zastupitelstva. To je první věc. On chce spolupracovat na případě 
průpichu, ale on by se na to mohl vykašlat. Kromě toho, že dnešní zastupitelstvo, to museli 
všichni, kteří ho svolávali předpokládat, bude politizováno a museli to vědět, ještě mají strach 
z toho se chovat legitimně a legálně. Takovéto vedení je pro mě naprosto nepřijatelné. Žádný 
způsob a žádná forma. Není pouze jediná forma, jak je možno okamžitě předat tomu ŘSD. 
Tedy třeba CD na základě předávacího protokolu za účelem pokračování v příslušné 
dokumentaci. Nikdo nikoho nemůže obvinit, a to, co tady říká pan Lajtoch, já to u něho chápu,
samozřejmě. Že se zastupitelstvo zvrhne v kabaretní politickou událost, jsem předpokládal. 
Ale že to bude takto, to jsem rozhodně nečekal.
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Primátor Ing. Lajtoch:
 Já znovu opakuji, pane Puchalský.  My navrhujeme uzavření smlouvy o bezúplatném převodu, 

jak je v usnesení bodu 1) a 2). Pokud pan Puchalský má jiný právní názor, ať ho předloží. 

Při hlasování bylo pro 25, 3 se zdrželi.

3.  RŮZNÉ

1236/26/3/2014 Čestné prohlášení statutárního města Přerova ve věci "Zateplení 
hotelu Zimní stadion na ul. MUDr. Petřivalského 5 a sportovní haly   
na ul. MUDr. Petřivalského 3 v Přerově"

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje závazek statutárního města Přerov, že statutární 
město Přerov, jako jediný akcionář společnosti, společnost  Teplo Přerov a.s., se sídlem Přerov I -
Město, Blahoslavova 1499/7,     IČ 25391453 nezruší či neprodá minimálně po dobu 5 let od ukončení 
realizace projektu s akceptačním číslem 13150783 "Zateplení sportovní haly na ul. MUDr. 
Petřivalského 3 v Přerově" a s akceptačním číslem 13153723 "Zateplení hotelu Zimní stadion na ul. 
Petřivalského 5 v Přerově".

Při hlasování bylo pro 24, 4 se zdrželi.

1237/26/3/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci     
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6685/5     
v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 6685/5, 
zahrada, o výměře 95,27 m2 v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v příloze č. 1, do majetku 
statutárního města Přerova

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. 6685/5, 
zahrada,  o výměře 95,27 m2 v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v příloze č. 1.

Při hlasování bylo pro 28.
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4. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 9. října 2014 ve 14.30 
hodin.

V Přerově dne 10. října 2014

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

  Ludmila Tomaníková
    členka Zastupitelstva města Přerova


