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Z Á P I S

z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přerova

konaného dne 10. listopadu 2014

PROGRAM:
---------------

1. Zahájení

2. Slib členů zastupitelstva

3. Stanovení počtu členů Rady města Přerova a počtu dlouhodobě uvolněných členů 
Zastupitelstva města Přerova

4. Volba primátora

5. Volba náměstků primátora

6. Volba dalších členů Rady města Přerova

7. Určení náměstka primátora k zastupování primátora a svěření úkolů náměstkům 
primátora podle § 104 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

8. Delegování zástupce statutárního města Ing. Petra Měřínského na valnou hromadu 
společnosti Dalkia Česká republika, a.s., konanou dne 26. 11. 2014

9. Zřízení výborů zastupitelstva

10. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva

11. Různé

12. Závěr zasedání
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Přítomni:

A. Předsedající:

Ing. Jiří Lajtoch - primátor funkčního období 2010-2014

Mgr. Vladimír Puchalský - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni: - Ing. Tomáš Dostal

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

Dosavadní primátor Ing. Jiří Lajtoch přivítal všechny přítomné na Ustavujícím zasedání Zastupitelstva 
města Přerova dne 10. listopadu 2014 v 16.00 hodin ve velkém sále klubu Teplo na Horním náměstí. 

Ing. Jiří Lajtoch

Dovolte, abych Vás přivítal na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Přerova. Do nového 
volebního období vstupuje celá řada nových tváří. Rád bych proto všechny členy zastupitelstva města 
Přerova představil přítomným občanům, zaměstnancům magistrátu i ředitelům našich organizací. 
Koneckonců - možná, že se navzájem neznají ani všichni členové nově zvoleného zastupitelstva. 
Dovolím si je představit podle toho, kterou stranu budou v zastupitelstvu zastupovat. Jejich politická 
příslušnost může být v některých případech odlišná. 

Za politické hnutí ANO 2011Vám představuji následující zastupitele:

1. Ing. Petr Vrána
2. Ing. Hana Mazochová
3. Ing. Bohumír Střelec
4. Ing. Petr Měřínský
5. Bc. Tomáš Navrátil
6. Ing. Vladimír Holan
7. Pavel Košutek
8. Roman Kozák
9. Milan Passinger

Za koalici Společně pro Přerov přestavuji tyto zvolené zastupitele

10. Mgr.Vladimír Puchalský
11. Mgr.Helena Netopilová
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12. Mgr. Zdeněk Schenk - dostavil se později
13. Ing. arch. Jan Horký
14. Ing. Jiří Kohout
15. Ing. Richard Šlechta
16. Marta Jandová
17. Ing. Tomáš Tužín

Nezávislí budou v zastupitelstvu zastoupeni těmito zastupiteli

18. Ing. Petr Hermély
19. Rudolf Neuls

Zástupci Za prosperitu Přerova a jeho místních částí budou v zastupitelstvu

20. Radek Pospíšilík
21. MUDr. Marie Mathonová

Zastupiteli za Komunistickou stranu Čech a Moravy jsou

22. Ludmila Tomaníková
23. RSDr. Josef Nekl
24. Břetislav Passinger
25. Ing. Michal Symerský
26. Mgr. Věra Vránová, Ph.D.

Za Českou stranu sociálně demokratickou bude v zastupitelstvu pracovat

27. MUDr. Michal Chromec
28. Mgr. Bohuslav Přidal
29. Mgr. Radovan Rašťák
30. Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.

Za Občanskou demokratickou stranu vám představuji zastupitele

31. Michal Zácha
32. Marek Dostál
33. Mgr. Petr Kouba

Křesťanskou demokratickounii- Československou stranu lidovou reprezentují

34. PhDr. Jiří Lapáček
35. Ing. Tomáš Dostal - omluven z dnešního zasedání

Děkuji za představení nově zvoleným zastupitelům.
Rád bych této příležitosti využil také k představení přítomných vedoucích úředníků Magistrátu města 
Přerova a ředitelů našich organizací. Jsou to lidé, s nimiž při výkonu své funkce budete spolupracovat.
Představuji Vám tedy:

Ing. Marcelu Herbríkovou, interní auditorku
Ing. Danielu Novotnou, vedoucí Kanceláře primátora
Ing. Pavla Galu, vedoucího odboru koncepce a strategického rozvoje
Mgr. Petra Karolu, vedoucího odboru vnitřní správy
Oldřišku Sedláčkovou, vedoucí odboru ekonomiky
Mgr. Zdeňka Vojtáška, vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb
RNDr. Pavla Juliše, vedoucího odboru stavebního úřadu a životního prostředí
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Ing. Jitku Kočicovou, vedoucí odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského 
úřadu
Mgr. Romanu Pospíšilovou, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
Mgr. Janu Hrubou, vedoucí oddělení právního
Mgr. Omara Teriakiho, ředitele Městské policie
Ing. Pavla Cimbálníka, ředitele Městské knihovny
Mgr. Jaroslava Macíčka, ředitele Kulturních informačních služeb města Přerova
Bc. Janu Žouželkovou, ředitelku Sociálních služeb města Přerova

I Vám děkuji za představení.

Ve dnech 10. – 11. října 2014 se v Přerově uskutečnily komunální volby, v nichž bylo zvoleno 35 
zastupitelů, s nimiž jste se právě mohli seznámit. 

Při prezenci, před zahájením našeho prvního zasedání zastupitelstva, vydali pan Jaroslav Sláma a pan 
Zdeněk Daněk jako osoby pověřené vedením Registračního úřadu všem právoplatně zvoleným 
zastupitelům „Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Přerova“. Je v jednacím sále některý 
z členů Zastupitelstva, který uvedené osvědčení neobdržel?  
Není tomu tak, děkuji tedy panu Slámovi a panu Daňkovi.

Vážené dámy, vážení pánové, ke Krajskému soudu v Ostravě nebyl podán žádný návrh na neplatnost 
voleb do zastupitelstva města Přerova. Ustavující zasedání Zastupitelstva bylo řádně svoláno a 
informace o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 29.10.2014 pod č.j. 828.
Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením §91 a §93 zákona o 
obcích.

Konstatuji, že v sále je v současné době přítomno 34 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina 
a je tedy usnášeníschopné. Upozorňuji Vás, že k tomu, aby bylo usnesení platné, musí hlasovaný 
návrh získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů Zastupitelstva, což je 18.

Z dnešního zasedání se omlouvá Ing. Tomáš Dostal. Svůj slib složí na příštím zasedání.

Dovolte několik organizačních záležitostí:
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Vás chci informovat, že místnost zasedání Zastupitelstva města 
je snímána kamerovým systémem za účelem přímého přenosu ze zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.
Pokud budou zastupitelé v průběhu zasedání vystupovat, je nutné kvůli zabezpečení nahrávky a 
pořízení zápisu použít mikrofonu na stolcích. Přítomní občané, kteří budou vystupovat, musí z téhož 
důvodu přistoupit k mikrofonu. 
Při dnešním jednání budeme používat elektronické hlasovací zařízení. Každý z vás obdržel návod na 
jeho používání spolu s pozvánkou a dalšími podklady. Vzhledem k tomu, že celá řada z vás neměla 
možnost se seznámit s tímto zařízením prakticky, připravili jsme si pro Vás stručnou instruktáž.
Prosím tedy pana Zdeňka Daňka, aby Vám ve stručnosti objasnil činnost a funkci hlasovacího 
zařízení. 
Děkuji.
V pozvánce obdrželi všichni zastupitelé návrh programu a písemné předlohy k některým bodům 
jednání. Ještě než Vám položím otázku, zda má někdo připomínku k programu, nebo další návrh na 
jeho doplnění, a než program bude předložen k odsouhlasení, přikročíme ke  složení slibu.

Úvodem svého vystoupení bych chtěl upozornit všechny členy zastupitelstva na neslučitelnost funkcí
ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, kde je uvedeno, že funkce člena zastupitelstva města je neslučitelná s funkcí 
vykonávanou zaměstnancem tohoto města zařazeným do městského úřadu. Dále je neslučitelná 
s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu, krajského nebo 
finančního úřadu. To vše platí pouze za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu 
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vztahující se k územní působnosti města, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného 
starostou, primátorem, hejtmanem, nebo radou kraje či města.

2. SLIB ČLENŮ ZASTUPITELSTVA

Nyní přistoupíme ke složení slibu. 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,
dovolte, abych vás upozornil, že dle § 55 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí, odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu.
Podle § 69 odst. 3 zákona o obcích člen zastupitelstva skládá slib před zastupitelstvem města  po 
přečtení slibu pronesením slova „SLIBUJI“. Složení slibu potvrdí svým podpisem. 
Slib přednese nejmladší člen zastupitelstva pan Milan Passinger. Po jeho přečtení budou členové 
zastupitelstva v abecedním pořadí přistupovat k připravenému stolku a složí slib pronesením slova 
SLIBUJI. Složení slibu potvrdíte svým podpisem pod text slibu.
Nyní prosím všechny přítomné, aby povstali. Žádám pana Milana Passingera o přednesení textu slibu.
Děkuji Vám. Nyní Vás budu tedy postupně žádat, abyste složili slib. 

Děkuji Vám
Mohu tedy konstatovat, že všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a 
mohou se ujmout svého mandátu. Závěrem tohoto bodu jednání předkládám zastupitelstvu návrh na 
usnesení, který je uveden v předloze 1 / 2.1 i na plátně před vámi:

1/1/2/2014 Slib členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. konstatuje, že všech 35 členů Zastupitelstva města Přerova obdrželo „Osvědčení o zvolení 
členem Zastupitelstva města Přerova“,

2. bere na vědomí složení slibu všech přítomných členů Zastupitelstva města Přerova podle § 69 
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Hlasování: 34 pro

A proto můžeme pokračovat schválením programu. Má někdo z Vás připomínku k programu nebo 
další návrh na jeho doplnění? Otevírám diskusi. 

Mgr. Rašťák
- protože před vás dnes předstupuji v tomto složení zastupitelstva poprvé, dovolte mi, abych než 

se vyjádřím k programu dnešního zastupitelstva poblahopřál ke zvolení všem zastupitelům, 
kteří právě podepsali a složili slib, a to jménem našeho klubu ČSSD a jménem svým

- přeji vám mnoho úspěchů při správě našeho města, obzvláště pak nové koalici, složené taktéž 
z koalic tedy Asociace nespokojených občanů SpP, Nezávislí, Za prosperitu Přerova a jeho 
místních částí

- ještě než podám konkrétní návrh, mám několik poznámek k předloženým materiálům –
především materiály k bodům 7 a 9, jsou nám opět a to přestože především koalice pro Přerov 
to vždy v minulosti opakovaně kritizovala, předkládány na stůl, přestože k tomu není žádný 
ani právní ani věcný důvod

- počet náměstků i kompetence jsou ze sdělovacích prostředků přece známy už několik týdnů a 
zřízení výborů je dáno ze zákona, čili nic nebránilo tomu, aby bylo předáno včas, navíc jeden 
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materiál máme vyměněný za jiný, čili jak je vidět – teorie z opozičních lavic je jiná než praxe 
výkonné složky

- pak ještě k předkladateli a zpracovateli – rozumím tomu, že body 1, 2 a 3 jsou předloženy 
současným primátorem našeho města, ale už bod 4 předložený p. primátorem jako návrh na 
nového primátora se mi zdá být poněkud podivným

- myslím si, že tady nová koalice nebo někdo z nové koalice mohl tento návrh předložit, vždyť 
je to přece jejich návrh nebo to mohli učinit jako celek

- a ještě k důvodovým zprávám, kde jejich stručnost a bezobsažnost skoro hraničí s ignorací, 
právě tady mělo být uvedeno, že vy jste ti, kteří navrhujete takové a takové usnesení

- nyní k tomu konkrétnímu návrhu – za bod 10 navrhuji zařadit bod 11, a to bod „Různé“, určitě 
i ostatní zastupitelé budou chtít podat nějaký operativní podnět nebo připomínku a nově 
zvolená rada, případně nově zvolený primátor by se jimi mohli zabývat, abychom už začali 
pracovat a na řádném zastupitelstvu mohli případné návrhy schválit

Hlasování o doplňujícím návrhu Mgr. Rašťáka: 14 pro,19 proti, 1 nehlasoval –NEPROŠLO

Hlasování o předloženém programu: 22 pro, 3 proti, 9 se zdrželo

Tímto konstatuji, že dnešní jednání se bude řídit schváleným programem a přiměřeně platným 
Jednacím řádem Zastupitelstva města Přerova.

Po schválení programu si můžeme zvolit ověřovatele dnešního zápisu - navrhuji pana Pavla Košutka a 
paní Ludmilu Tomaníkovou. 

Hlasování o ověřovatelích: 34 pro

2/1/2/2014 Schválení programu Ustavujícího zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           
10. listopadu 2014,

2. schvaluje paní Ludmilu Tomaníkovou a pana Pavla Košutka za ověřovatele zápisu 
Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Zapisovatelkou dnešní jednání jmenuji paní Ivu Kohoutovou.

3. STANOVENÍ POČTU ČLENŮ RADY MĚSTA PŘEROVA A POČTU DLOUHODOBĚ 
UVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA

Máme za sebou úvodní procedury a tak můžeme přistoupit k dalšímu bodu programu. Zastupitelstvo 
má v souladu se zákonem o obcích stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě 
uvolněných členů tohoto zastupitelstva. Také rozhodneme o tom, jakým způsobem proběhne volba 
primátora, náměstků a dalších členů rady. Projednáme předlohu označenou číslem 1/3, která byla na 
návrh zastupitele p. Puchalského ještě upravena a doplněna. Ještě před zahájením dnešního zasedání 
vám byla předloha vyměněna – návrh na usnesení byl v bodě 3 upřesněn a rozšířen.

3/1/3/2014 Stanovení počtu členů Rady města Přerova a počtu dlouhodobě 
uvolněných členů Zastupitelstva města Přerova
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů Rady města Přerova na 11.

2. stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) a m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 4 dlouhodobě uvolněné členy Zastupitelstva města 
Přerova, tj. primátora a 3 náměstky.

3. rozhodlo že volba primátora, jeho náměstků a dalších členů rady bude provedena veřejnou 
volbou (aklamací). Volba náměstků a dalších členů rady bude provedena aklamací en bloc.

Hlasování: 22 pro, 11 se zdrželo, 1 nehlasoval

4. VOLBA PRIMÁTORA

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, nyní přistoupíme k  projednání písemné předlohy 1/4 a 
zvolíme primátora statutárního města Přerova.
I na plátně již vidíte návrh usnesení: 

4/1/4/2014 Volba primátora

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí primátora statutárního města Přerova Mgr. Vladimíra 
Puchalského.

Ještě než otevřu diskusi, položím panu Puchalskému otázku, zda souhlasí se svou nominací. Souhlas je 
podmínkou volby. Pokud by kandidát nesouhlasil, nebude možné o návrhu hlasovat.
Pane Puchalský, táži se Vás tedy, zda souhlasíte se svou nominací na primátora města. Prosím             
o odpověď do mikrofonu, který máte před sebou.

Mgr. Puchalský
- ano, souhlasím

Ing. Lajtoch

Děkuji za souhlasné vyjádření. 

Otevírám diskusi k tomuto bodu programu. Pokud bude navržen jiný kandidát, také mu před 
hlasováním položím otázku, zda souhlasí se svou nominací. 

p. Tomaníková
- v souladu s výsledky voleb navrhuji na primátora města Přerova p. Ing. Petra Vránu, který 

volby vyhrál a řada občanů zde v sále i u televizních obrazovek mě žádali, aby v případě, že 
odmítne tuto kandidaturu, aby ji veřejně zdůvodnil

Mgr.Kouba
- poprosil bych oba navržené kandidáty, jestli to tedy p. Vrána přijme, aby před volbou řekli 

svůj program a cíle, abychom je nezvolili a potom se dozvěděli, co vlastně chtějí, takže 
poprosím p. Mgr. Puchalského a p. Mgr. Vránu, aby se vyjádřili před volbou, abych se i já 
jako zastupitel mohl rozhodnout pro koho hlasovat
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Ing. Vrána
- rád bych poděkoval za důvěru, nicméně existuje nějaká koaliční smlouva a já se budu držet 

této koaliční smlouvy, čili ten návrh nepřijímám, nebudu kandidovat na post primátora
- vyjednávání po volbách bylo poměrně komplikované a trvalo příliš dlouho, náš vyjednávací 

tým se snažil, abychom udělali to nejlepší pro občany města – jsem přesvědčen, že tím 
nejlepším je koalice Ano a SpP, Nezávislí a Prosperita

- co se týká uvolněných funkcí, může být primátorem pouze jeden člověk a ve vyjednávání jsme 
usoudili, že to bude člověk, který má zkušenosti i s chodem úřadu

- my jsme upřednostnili zájem občanů před osobními a politickými ambicemi, na druhou stranu 
si myslím, že Ano obsadí pozice, přes které bude mít zásadní vliv na prosazování našeho 
programu, a věřím, že naši voliči budou nás hodnotit podle toho, jak budeme prosazovat sliby, 
které jsme jim dali a ne podle toho, zda je primátorem p. Puchalský nebo p. Vrána

Mgr. Kouba
- děkuji p. inženýrovi za vysvětlení, přesto poprosím kandidáta na primátora p. Puchalského, 

aby řekl nějaké své vize, cíle
- jakkoliv si neodpustím poznámku, že jste tím neodmítl osobní a politické ambice, co se týče 

obsazování postu primátora, takže to stále platí, takže prosím o cíle a vize, které sice už 
proběhly médii – kudy dál v našem města v následujících 4 letech

Mgr. Puchalský
- on to nebude dotaz p. Kouby, já předpokládám zcela přirozeně a pochopitelně, že to bude 

dotaz všech přítomných, on ho pouze reprezentuje
- já jsem se, nejen v tištěných médiích, ale i v médiích vizuálních, koneckonců i v rozhlase 

několikrát vyjádřil, co je mým, ale znovu opakuji, co je naším cílem v koalici – my na prvém 
místě budeme nepochybně sledovat zásadní, komplexní změnu klimatu v Přerově, chceme 
Přerov rehabilitovat, jako místo, které není místem kulhající a těžkopádné dopravy, jako 
místo, které je místem jako ubytoven, ale naše vize je zcela srozumitelná – utkat se 
s dědictvím, které po sobě zanechala koalice a to minimálně ve dvou volebních období, tzn. 
minimalizovat dluh, město oddlužit, věnovat se maximální otevřenosti a informacím pro 
občany, věnovat se maximální pozornosti občanům v tom, že se budou angažovat ve všech 
orgánech, které budou otevřeny stejně tak i opozici, budeme v maximální možné míře 
komunikovat neformálně s opozicí než zásadní materiály předložíme do zastupitelstva

- myslím si, že mohu odpovědně prohlásit, že se znovu vrátíme k takovému problému jako je 
IOP 09, který město nepochybně do budoucna bude zatěžovat, budeme se muset utkat 
s takovým problémem, jako je nabídka ministerstva obrany na koupě Strojaře, budeme se 
muset nepochybně utkat s takovou pozůstalostí, jako je Škodova ulice a další, nechci být 
jenom negativní a negativistický

- co vidím dopředu a do budoucna jako rozhodující – vyvarovat se chyb, které opozici dovedly 
tam, kam ji dovedly, ale na druhé straně se chci plně věnovat zkušenostem a sdílet pozitivní 
hodnoty okolních a ostatních měst, tzn. velmi mě fascinuje Litomyšl, způsob jakým pracují
s veřejným prostorem, jak pracují s urbanismem a s architekturou, velmi mne fascinuje jakým 
způsobem pracuje např. Lipník a není to tak daleko, je to jednoduché a prosté, prostě řídit 
město patriotně a patriotisticky, nesledovat nikdy osobní zájem

- v neposlední řadě bych se jako vizionář díval i na taková města jako je Stockholm, když jsem 
se nedávno dočetl, že tam recyklují např. 90% odpadků a z odpadků vyrábějí bioplyn, kterým 
zásobují vlastní autobusy ve vlastní městské dopravě, tak si říkám – co kulhá v Přerově, je 
třeba se více věnovat hospodářství a hospodaření, každá koruna, kterou vynaložíme bude 
muset být zveřejněna, všechna výběrová řízení budou komunikována v neposlední řadě, 
myslím, že bude pro nás nepochybně důležité, začlenit minoritu tak, abychom postupně
eliminovali excesy, které pocházejí ze soužití, abychom důsledně prostřednictvím příslušných 
městských a státních orgánů dosáhli pocitu bezpečí v Přerově a myslím si, že na závěr mohu 
říci, že v žádném případě se v koalici a já osobně se nezpronevěřím tomu, co jsem slíbil a je to 
několik minut před tím než jsem promluvil
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Občan – p. Jakub Navařík 
- chtěl bych se ještě jedním dotazem vrátit k vítězi voleb a to k p. Vránovi, který teď odpověděl 

a vysvětlil, proč nekandiduje na primátora města Přerova
- nicméně já se domnívám, že pokud je člověk kandidátem do voleb a speciálně lídrem volební 

strany, takže by měl cítit i nějakou zodpovědnost vůči voličům a neměl by odmítat funkce, tím 
pádem by mě zajímalo vysvětlení, proč není alespoň navržen do pozice náměstka primátora, 
domnívám se, že voliči by si zasloužili i tuto odpověď a dovolil bych si dokonce i citovat 
internetové diskuse, které označují tento krok za podraz na voliče Ano

Ing. Vrána
- samozřejmě jsem si vědom, že Ano vyhrálo volby, není to pouze o tom, kdo je v Ano lídr, ale 

je to o celé kandidátce a práce celé kandidátky
- já si nemyslím, že moje úloha bude bezvýznamná, budu rád, pokud budu členem Rady města, 

bude členem zastupitelstva a jsem předsedou koaličního klubu, jsem ochoten se aktivně 
podílet na řízení města a věnovat tomu maximum času a myslím si, že jako oblastní předseda 
hnutí Ano, budu mít zároveň jako radní, pokud to dobře dopadne, tak budu mít zásadní 
možnost ovlivňovat chod města

Mgr. Rašťák
- jenom bych se chtěl vyjádřit k tomu, co tady zaznělo – navrženého kandidáta, myslím si, že to 

bylo zajímavé sdělení pro nás a pro ty mladší určitě, výzva pro koalici, výzva pro 
zastupitelstvo, pro občany a určitý příslib toho, jak by to skutečně mohlo v Přerově vypadat a 
jak by to mohlo být řízeno, ale my starší si pamatujeme i období 90. let, kde všechny tyto věci 
měly a mohly být takto řešeny, kdy p. Puchalský byl tajemníkem městského úřadu a řídil 
úředníky, nejsem úplně přesvědčen o tom, že to přesně tak, jak to tady teď popsal v té době 
fungovalo a k tomu, co tady říkal občan doplním, že pravděpodobně mimo koaliční smlouvu a 
společné programové cíle je dalším takovým pojítkem této koalice shoda na tom, že jeden 
koaliční partner velmi chce dělat primátora a jiný koaliční partner nikoliv

Hlasování: 20 pro, 13 se zdrželo, 1 nehlasoval

Ing. Lajtoch
Tímto okamžikem mé povinnosti na ustavujícím zasedání zastupitelstva končí. Po přestávce se řízení 
tohoto zasedání ujme nový primátor. 
Dovolte, abych Vám všem popřál do nadcházející práce mnoho úspěchů. A vyhlašuji 15-ti minutovou 
přestávku, v průběhu které zástupce firmy provede úpravu hlasovacích zařízení. 

PŘESTÁVKA: 17.05 – 17.20

5. VOLBA NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA

primátor Mgr. Puchalský

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé.
Nyní budeme pokračovat v projednávání dalších bodů podle schváleného programu. Máte 
před sebou předlohu 1/5 – Volba náměstků primátora. Již jsme se shodli, že budou celkem 
3 náměstci primátora. Volit budeme veřejným hlasováním všechny náměstky najednou (en
bloc). Do funkce náměstků navrhuji Pavla Košutka, Petra Měřínského a Tomáše Navrátila. 

Podmínkou volby je pochopitelně vyslovení souhlasu s nominací a proto se ptám p. Pavla Košutka, 
jestli souhlasí s tím, aby byl volen en bloc na náměstka primátora města Přerova.
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p. Košutek
- souhlasím s nominací

primátor Mgr. Puchalský
- ptám se p. Měřínského, zda souhlasí, aby byl volen náměstkem primátora

Ing. Měřínský
- ano, souhlasím s nominací

primátor Mgr. Puchalský
- ptám se p. Navrátila, aby byl volen náměstkem primátora

Bc. Navrátil
- ano, také souhlasím

primátor Mgr. Puchalský
- protože všichni tři souhlasí, aby byli voleni en bloc, je před námi potřebné otevřít diskusi

MUDr. Chromec
- při volbě primátora jsme vystačili s naším jednacím řádem, pro volbu náměstků a dalších 

členů rady zde absentuje volební řád
- já se chci zeptat, kdyby k tomu nakrásně došlo a někdo chtěl dát protinávrh, jestli bude platit 

tato zásada, že každý člen městského zastupitelstva má právo podat návrh na 3 náměstky, 
každý navržený kandidát z té trojice musí s návrhem souhlasit a volena bude ta trojice, která 
získá nadpoloviční počet hlasů a zda bude platit v případě volby členů městské rady bude mít 
každý člen městského zastupitelstva právo podat návrh 7 členné skupině osob, zda každý takto 
navržený kandidát musí vyslovit souhlas a že bude zvolena ta 7 členná kandidátka, která 
dostane největší počet hlasů

- pokud tomu tak bude, tak upozorňuji na to, že jde o zasahování individuálního volebního 
práva každého z nás a omezování tohoto práva, protože naše právo býti volen může být 
omezeno pouze zákonem a nikoliv naším rozhodnutím, odvolávám se přitom na Základní 
listinu lidských práv článek 21 a připomínám, že každý z těchto volených funkcionářů je člen 
zastupitelstva a to je veřejná funkce

- já jsem v roce 1998, kdy nastupovala poprvé proklínaná koalice ČSSD, ODS a KDU-ČSL, 
podal v historii městského zastupitelstva jediný návrh na zrušení voleb starosty, místostarostů 
a členů rady a to byl ten důvod, který si možná pamatuje několik stávajících zastupitelů a 
několik diváků – vidím tu Dr. Pavelku a Dr. Dutka – a soud rozhodoval 4 roky, rozhodoval tak 
dlouho proto, aby nemusel rozhodnout, nepochybně, protože by vznikl problém, zda jsou 
platné sňatky apod.

- já apeluji na vás, jako na primátora a právníka, abychom o něco více věnovali času té volby, 
přičemž nebudu navrhovat žádného protikandidáta, ale myslím si, že ten čas stojí za to, 
abychom povznesli tu demokratičnost, o kterou jsme se snažili, o kterou jsem se snažil i v tom 
roce 1998, zabere to jen o něco málo víc času a budeme mít jistotu, že žádné právo žádného 
z nás nebude narušeno

- dávám tedy návrh, abyste zvážil, zda by nebylo moudré, volit každého náměstka zvlášť a 
dávám návrh, aby také každý člen městské rady byl zvolen zvlášť, myslím si, že sebeúcta 
těchto lidí by je samé měla vézt

primátor Mgr. Puchalský
- osobně musím respektovat vůli zastupitelstva, které před chvílí, možná před hodinou 

rozhodlo, že volba bude provedena tak, jak je v Přerově tradicí, bude provedena en bloc, 
jak náměstků, tak zbývajících členů rady

- ani při extenzivním výkladu Listiny základních práv a svobod nelze vyslovit myšlenku, že 
volební právo kteréhokoliv ze zastupitelů města Přerova bylo narušeno, že bylo např. 
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narušeno volební právo p. Měřínského, že bylo narušeno právo Dr. Chromce, to je pouze 
domněnka

- zatím neznám žádný judikát, který by tyto věci jakýmkoliv způsobem vymezil a definoval, 
já jenom prosím, abyste v průběhu jednání zastupitelstva pokud můžete obstrukce, se 
kterými přicházíte, minimalizovat a měli úctu ke všem 35 členům zastupitelstva, ale i 
k občanům, kteří se na nás dívají

Mgr. Kouba
- i když se bude hlasovat pravděpodobně en bloc na místa náměstků, tak já bych poprosil 

jednotlivé náměstky, jestli by, stejně jak to udělal p. primátor a děkuji mu za to, jestli by mohli 
sami sebe představit, protože pro mě, omlouvám se, jste pro mě neznámé postavy v politice, 
nastínili své vize, proč jste zrovna vy dostali jednotlivé gesce, proč vy jste ti odborníci, kteří 
byli vybráni, abyste pochopitelně potvrdili slova vašeho předsedy, že nešlo o nějaký politický 
handl, ale vybrali se ti nejlepší odborníci na dané rezorty, tak by mě zajímalo jakým způsobem 
budete řídit tyto rezorty a kam směřujete

- jistě za ty 3 týdny od toho, co jste se dohodli už máte nějakou vizi a můžete ji předložit každý 
sám, byť hlasování bude pravděpodobně en bloc

Mgr. Rašťák
- chtěl bych se taktéž vyjádřit k tomu, že budeme současně hlasovat o 3 jménech náměstků a 

následně o 7 jménech členů rady
- ano, bylo to tady v minulosti několikrát zopakováno i takováto volba, je to pravda, ale 

předpokládal jsem, že nová koalice vnese tady do těchto poměrů nový svěží duch
- pane primátore, před chvílí jsme hlasovali o zvolení nového primátora, vy jste se zdržel 

hlasování nebo jste nehlasoval, když si představím, že by totéž chtěli udělat nově navržení 
náměstci nebo totéž chtěli udělat nově navržení členové rady, tak byste to technicky asi 
nezvládli

- takže potvrzuji, že to, co tady dnes říkáme s p. Chromcem, to není obstrukce, to je věcná 
připomínka toho, jak by to mělo a mohlo vypadat

primátor Mgr. Puchalský
- jen krátká poznámka – chápu samozřejmě tu akceptaci těch verbálních, promiňte mi ten výraz, 

těch exhibicí, ale pokud jde o právo zastupitele, tak samozřejmě je zastupitel oprávněn volit i 
sám sebe a každý uváží svobodně, zda tak bude postupovat ve smyslu Základní listiny 
lidských práv a jiných právních předpisů nebo ne

- já myslím, že ta poučení, která z vašich úst vystupují, jsou pouze účelná až samoúčelná, já vás 
opakovaně prosím, zvažte, zda to má smysl,  pravděpodobně ne, a jak p. Rašťák správně řekl, 
on vždycky produkoval nového p. primátora, pokud já si pamatuji, novou radu a náměstky 
stejným způsobem a nikdy proti tomu nevystoupil 

MUDr. Chromec
- pokud teď navrhnu paní Ludmilu Tomaníkovou na náměstka primátora, budete tento návrh 

akceptovat podle svých úvah?

RSDr. Nekl
- na oživení paměti, protože diskuse, která zde probíhá, probíhala i po posledním zastupitelstvu, 

mám tady určitý článek, který vyšel den po jednání minulého zastupitelstva, na Seznamu:
„Volby primátora se nakonec nezúčastnili opoziční zastupitelé SpP, ti totiž chtěli, aby 
hlasování bylo tajné, což však neprošlo, odsouhlasen nebyl ani jejich další návrh, snížení 
členů rady z 11 na 9, aby město ušetřilo. Neuspěla ani bývalá náměstkyně ODS paní Elena 
Grambličková, která před primátorskou volbou navrhla diskusi. Opoziční zastupitelé se 
nakonec na protest zvedli a opustili jednací sál. „Jsem velmi zklamaný, že většina zastupitelů 
přistoupila na nařízení stranických sekretariátů a nebyli schopni podpořit diskusi o novém 
primátorovi nebo tajné hlasování. Pro co jiného než svobodu projevu či možnost vyjádřit se by 
měli zastupitelé hlasovat“ divil se Richard Šlechta z koalice SpP. „Mechanismus hlasování je 
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tak nedostatečný, že umožňuje jen zdržet se hlasování, a nebo být proti. Zvolili jsme silnější 
variantu a opustili sál“ vysvětlil reakci lídr opozice p. Vladimír Puchalský.

- takže bych doporučil nepoužívat slova obstrukce apod.

občan – p. Navařík 
- já bych chtěl k tomu, co tady říkal p. Chromec, jestli tento způsob volby nenarušuje svobodu 

hlasování – dovolil bych si tu citovat ze zápisu z Ustavujícího zasedání ZM Přerova konaného 
dne 15.11.2010:“Již v předstihu jste všichni obdrželi návrh volebního řádu, předloženého 
koaličními stranami atd., který upravuje volbu primátora, společnou volbu náměstků a 
společnou další volbu členů rady a to formou veřejného hlasování atd. A dovolil bych si tady 
přečíst, citovat komentář Mgr. Puchalského : „Je velmi pochybné zda předložený volební 
návrh volebního řádu nenarušuje integritu svobody hlasování zastupitelů koalice, která tento 
volební řád předložila.“

- nějak v tuto chvíli si nejsem jistý, proč už je to teď v pořádku

primátor Mgr. Puchalský
- je to velmi prosté, já myslím, že politická situace před čtyřmi lety a v této době byla naprosto 

jiná a já jsem vůbec nezpochybnil pravost té volby
- nikdy jsem žádný návrh na neplatnost volby příslušenému orgánu nepodal, já jsem vyslovil 

svůj názor, na ten mám právo

p. Zácha
- kolega Kouba měl dotaz na pravděpodobně budoucí pány náměstky, tak bych chtěl vědět,

jestli bude ten dotaz vyslyšen nebo ne
- chtěl bych poprosit vážené zastupitele, samozřejmě chápu, co je pozice a co je opozice, 

nicméně vždycky bylo obvyklé skutečně zařadit do programu bod „Různé“, zvažme to ještě 
jednou, je tady spousta občanů, třeba se někdo z nich chce na něco zeptat

primátor Mgr. Puchalský
- ještě než budeme volit, požádám pány náměstky p. Košutka, p. Měřínského a p. Navrátila, aby 

se krátce ke své kandidatuře a ke svým vizím vyjádřili

p. Košutek
- 40 let pracuji v železniční dopravě jako strojvedoucí, 2x jsem byl členem městského 

zastupitelstva, i když druhý mandát jsem neabsolvoval celý z různých důvodů
- nyní po případném svém zvolení do této významné funkce náměstka primátora, vím, že máme 

před sebou spoustu úkolů, dědictví, které máme z doby nedávné i z doby dávnější, bude těžké 
se s tím nějak vyrovnávat, ale věřím, že k tomu budeme mít dostatek sil, mnozí z nás už i 
zkušeností a že za 4 roky až budeme skládat účty, že se nebudeme muset před občany červenat 
a stydět

- k tomu navrženému svému oboru zastupování – v železniční dopravě, jak jsem už řekl- jsem 
pracoval, takže celkově o dopravu jsem se celý život nějak zajímal, bude to můj obor

- jaké jsou v Přerově problémy s dopravou, prakticky několikrát týdně se můžeme dovídat 
v novinách, v televizi, všichni to víme, že to nebude jednoduché, to taky víme a společnými 
silami to musíme zlepšit tento stav

- i ostatní problematika, která nás čeká, ať už je to životní prostředí, rozvoj města, to jak město 
vypadá, aby se tady cítili občané dobře, to všechno bude naším úkolem a jsem připravený 
věnovat všechen svůj čas a všechny své síly k plnění těchto úkolů a řešení těchto problémů

Ing. Měřínský
- proč jsem byl nominován na náměstka primátora, tak je to proto, že naše hnutí i koalice 

usoudili, že jsem ten nejvhodnější kandidát na tuto funkci, proto tady jsem
- co se týká oblastí, na které se chci zaměřit jsou to 3 hlavní body, které je třeba zlepšit 

v současné době a to je snížení zadluženosti města, zvýšení transparentnosti a otevřenosti 
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radnice v oblasti rozpočtu a hospodaření města, včetně zveřejňování smluv na internetu a 
poslední bod, který si kladu za cíl je maximalizace v oblasti čerpání dotací

- co se týká mého životopisu, tak ho můžete najít na stránkách hnutí Ano a předpokládám 
potom i na stránkách města Přerova

Bc. Navrátil
- na starosti bych měl mít vzdělávání a sociální věci a proč tento obor, je to proto, že jsem 

vystudoval střední pedagogickou školu v Přerově a byl jsem i garantem při programovém 
prohlášení, kde jsme společně s koaličními partnery hledali průniky v našem programu, takže 
si myslím, že určitě budeme chtít navázat na to, co bylo dobré, ale vždycky je co zlepšovat

občan – p. Navařík
- p. Měřínský nám neprozradil, jakou má on vlastní specializaci, bylo by to asi užitečné vědět

Ing. Měřínský
- nepochopil jsem, jakou myslíte specializaci – obor jako náměstek budu mít na starosti 

ekonomiku a majetek
- můj životopis najdete na našich stránkách
- vystudoval jsem vysokou ekonomickou školu, potom jsem dlouhá léta pracoval u jedné 

telekomunikační firmy na marketingovém oddělení, pak jsem dělal ředitele v jedné firmě, 
která se zabývala obchodováním s nemovitostí a službami, potom franchisanta u Unicredit 
banky a teď několik posledních let pracuji ve vědecko-technickém parku Univerzity 
Palackého jako hlavní konzultant

- ekonomikou a hospodařením se zabývám celý svůj profesní život

Mgr. Kouba
- děkuji, že jste se vyjádřili, nicméně jsem očekával vize a cíle, každopádně děkuji za odpovědi, 

které také pochopitelně něco značí a pochopitelně jenom to prázdné heslo, že na to dohlídnete, 
tak doufám, že ho něčím naplníte v průběhu těch 4 let a přeji tedy p. Košutkovi, abychom se 
tedy za 4 roky společně sešli a budeme skládat účty

5/1/5/2014 Volba náměstků primátora

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí 3 náměstky primátora statutárního města Přerova -
Pavla Košutka, Ing. Petra Měřínského, Bc. Tomáše Navrátila.

Hlasování: 21 pro, 12 se zdrželo, 1 nehlasoval

PŘESTÁVKA: 17.45 – 18.00 hodin

6. VOLBA DALŠÍCH ČLENŮ RADY MĚSTA

primátor Mgr. Puchalský
- v úvodu chci navrhnout, abychom dále zbytečně neobstruovali a nediskutovali, aby volba 

proběhla veřejně a aby proběhla po jednotlivých jménech, nikoliv en bloc, abychom si tudíž 
v průběhu celého volebního aktu, celé té konstituce vyzkoušeli obě dvě volby, myslím, že je to 
korektní a proto nechám o návrhu, který jsem nyní formuloval, tedy volba proběhne 
zbývajících 7 členů rady veřejně – aklamací a zároveň po jednotlivých členech

- předchozí usnesení se nemusí změnit, to pozdější ruší samozřejmě to předcházející usnesení, 
to je obvyklá praxe

- takže hlasování členů veřejně a po jednotlivých členech
Hlasování o návrhu Mgr. Puchalského (viz výše): 32 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval
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primátor Mgr. Puchalský
- nyní dovolte, abychom přistoupili k hlasování o jednotlivých členech rady
- já navrhuji, aby za člena rady byl zvolen p. Vrána

Ing. Vrána
- souhlasím s nominací

primátor Mgr. Puchalský
- prosím, má někdo jiný návrh? 
- uzavírám diskusi - nemá

Hlasování o návrhu, aby za člena Rady města byl zvolen Ing. Vrána: 21 pro, 13 se zdrželo

primátor Mgr. Puchalský
- přistoupíme k volbě druhého ze 7 členů rady, které volíme, a to je p. Holan
- nejprve než vyhlásím diskusi na téma p. Holan a možný protikandidát
- ptám se p. Holana, jestli souhlasí se svou nominací

Ing. Holan
- souhlasím s nominací

p. Marek Dostál
- pane primátore, my hlasujeme o lidech, o kterých nic nevíme, takže by se nám v pár větách 

mohli představit, než je odhlasujeme

RSDr. Nekl – technická
- je to technická poznámka ohledně průběhu hlasování, jestliže jste navrhl, aby se hlasovalo po 

jednom zastupiteli jako tvorba rady, tak v tom případě jste měl dovolit diskusi, abychom 
mohli 1, 2, 3 další navrhnout, abychom o nich mohlo také být hlasováno samostatně, už to 
není en bloc, takže je možno nabízet po jednom zastupiteli, takže se ptám, jestli ta možnost 
stále je

primátor Mgr. Puchalský
- já jsem se ptal, jestli je jiný návrh, já s tím nemám problém, právě proto jsme zvolili a 

odhlasovali si systém postupného hlasování, abyste mohli podávat protinávrhy
- tak se na tom shodněme

p. Zácha – technická
- u p. Vrány jste skutečně diskusi neotevřel, vy jste ji pouze uzavřel, proto  nebyl ani dotaz na 

to, aby kolega Vrána řekl něco málo o sobě nebo o svém programu rady
- nicméně to bylo odhlasováno, pojďme k dalšímu jménu

primátor Mgr. Puchalský
- takže prosím, je to p. Holan – otevírám diskusi

Mgr. Koubal
- přihlásil jsem se v momentě, kdy to samé udělal můj kolega Dostál a nicméně jste neumožnil 

diskusi na p. Vránu, takže já diskutuji ještě zpožděně na p. Vránu, jestli někdy v čase – jestli 
ho do neuvolněné pozice také nominovala koalice jako nejlepšího kandidáta a zjistila, že jsem 
ten nejlepší kandidát na místo neuvolněného kandidáta rady, tak jak to udělal u p. Měřínského, 
tak jestli si vaše hnutí a koalice myslí, že jste ten nejlepší kandidát na neuvolněného a proč

Ing. Vrána
- pane Koubo, pochopitelně, kdybych nedostal důvěru koalice, tak bych na tuto funkci 

nekandidoval
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- mám VŠE, 10 let pracuji v chemičce, dělám zahraniční obchod, čili zodpovídám za prodej 
výrobků a strategii na zahraničních trzích, zejména západní Evropy, s tím souvisí i mé ambice, 
co bych chtěl tady na magistrátu dělat

- jednak bych rád podporoval naše náměstky v činnosti, kterou budou dělat, i pana primátora
- my mámě nějaký plán pro Přerov, který záhy zveřejníme, takže předpokládám, že všechny 

tyto věci, které říkají náměstci i já, že to bude zveřejněno
- moje ambice je zaměřit se na hospodaření společností, které má město ve vlastnictví, dál se 

zaměřit na dodavatele města, jsem obchodník a chtěl bych využít svých znalostí a dovedností 
v tomhle ohledu

RSDr. Nekl
- ohledně mého předchozího vystoupení, pokud jsem tedy přeslechl, tak se velice omlouvám a 

dovolte mi tedy 2 věci
- nebyl jsem teoreticky na volitelném místě na kandidátce KSČM a voliči si mě sem vybrali, 

začínám volební období, které dovršilo 30 let mého působení v Zastupitelstvu města Přerova a 
před tím v plénu Městského národního výboru, bez přerušení, ale bohužel nevím, nechápu, 
začínám se v tom trochu ztrácet, tak se vás chci zeptat, jestli ještě teď mám právo nebo 
možnost navrhnout někoho z člena rady

- teď si nejsem jistý, proto bych chtěl vaši radu

primátor Mgr. Puchalský
- to není rada, já vás vyzývám, abyste ke každému členu, kterého navrhuji, dali svůj protinávrh
- otevřu ke každému diskusi a vy máte právo dát ke každému protinávrh
- takže prosím, má někdo protinávrh v rámci diskuse k mému návrhu na člena rady p. Holana?

RSDr. Nekl
- takže já bych dal protinávrh na paní Ludmilu Tomaníkovou

primátor Mgr. Puchalský
- paní Tomaníková souhlasíte?

p. Tomaníková 
- děkuji za důvěru, souhlasím

Hlasování o protinávrhu RSDr. Nekla – aby, členkou Rady města Přerova byla p. Ludmila 
Tomaníková: 9 pro, 19 proti, 6 se zdrželo – NEPROŠLO

Hlasování o návrhu, aby za člena Rady města byl zvolen Ing. Holan: 21 pro, 13 se zdrželo

primátor Mgr. Puchalský
- nyní mi dovolte, abych předložil třetí návrh ze sedmi návrhů na člena Rady a tím je p. Jiří 

Kohout
- ptám se p. Kohouta, jestli souhlasí se svou nominací

Ing. Kohout
- souhlasím s nominací

primátor Mgr. Puchalský
- otevírám diskusi a prostor pro protinávrhy

p. Dostál
- ještě pořád jsme neslyšeli nějakou vizi nebo představení kandidáta, kterého jsme už zvolili, a 

to p. Holana
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primátor Mgr. Puchalský
- já jsem k tomu otevřel diskusi a vy jste se k tomu nevyjádřil
- nyní je na řadě p. Kohout, je otevřena diskuse, takže se p. Kohouta ptejte a já vás budu 

vyzývat jako v mateřské školce, hlaste se, otevřel jsem diskusi, podávejte protinávrhy a ptejte 
se na jeho vizi

Mgr. Kouba
- nicméně p. primátore na p. Holana jsem se ptal já a pak to přebil vlastně p. Vrána, který se tak 

hezky představil
- p. Holan je zvolen, takže prosím p. Jiřího Kohouta, doufám, že to dělám jako v mateřské 

školce, aby se představil – vizi a cíle

Ing. Kohout
- vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, absolvoval jsem univerzitu obrany ,civilní část 

– ochrana obyvatel
- tady ve městě se chci věnovat rozpočtovým věcem, financím, rád bych se podílel na 

konsolidaci rozpočtu, na to, jakým způsobem přispět ke snižování progrese zadlužení, které je 
tady dnes viditelné

- rád bych se podílel na konsolidaci městských společností, tzn. jak hospodaří, v jakém jsou 
skutečně stavu a v neposlední řadě bych se rád podílel na nějaké restrukturalizaci městské 
policie a změně jejich fungování

primátor Mgr. Puchalský
- nikdo už nemá dotaz, uzavírám diskusi

Hlasování o návrhu, aby za člena Rady města byl zvolen Ing. Jiří Kohout: 21 pro,2 proti, 11 se 
zdrželo

primátor Mgr. Puchalský
- dovolte, abych dále předložil návrh na členku Rady města Přerova – navrhuji, aby se jí stala a 

byla zvolena p. Helena Netopilová
- nejprve než otevřu diskusi a možné protinávrhy, ptám se p. Netopilové zda se svojí nominací 

souhlasí

Mgr. Netopilová
- souhlasím

primátor Mgr. Puchalský
- otevírám k návrhu p. Netopilové diskusi, samozřejmě s prostorem pro protinávrhy

Mgr. Netopilová
- já jsem se rozhodla předběhnout naše milé tazatele
- úvodem mi dovolte, abych vyjádřila velké uspokojení z toho, jak naše opozice je hned od 

začátku aktivní, mám z to o opravdu velkou radost
- pokud jde o mou případnou funkci radní, chci se věnovat zejména sociální a školské oblasti, 

jsem přesvědčena o tom, že v této oblasti je spousta věcí, které se dají rozvinout, ať už je to 
podpora domácí péče pro seniory s tím, aby mohli zůstat doma, co nejdelší dobu

- dále třeba ze školství jen namátkou – podpora vzniku inkluzivní školy rodinného typu, jsme 
přesvědčeni o tom, že takováto škola tady chybí a samozřejmě mě zajímají další oblasti např. 
životní prostředí nebo např. to, jak funguje součinnost kraje a města atd.

primátor Mgr. Puchalský
- protinávrh není, diskusi uzavírám
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Hlasování o návrhu, aby za členku Rady města byla zvolena Mgr. Helena Netopilová: 22 pro,     
2 proti, 9 se zdrželo, 1 nehlasoval

primátor Mgr. Puchalský
- další můj návrh na člena rady zní, aby se členem Rady města stal p. Jan Horký
- dříve než otevřu diskusi se p. Horkého ptám zda souhlasí se svojí nominací na člena Rady 

města Přerova

Ing. arch. Horký
- děkuji za důvěru souhlasím

primátor Mgr. Puchalský
- otevírám k tomuto návrhu diskusi, případně podání protinávrhu

Ing. arch. Horký
- jsem architekt, mám zkušenosti s prací v zahraničí, kde jsem absolvoval nějaké stáže, 

workshopy, které také vedu, dlouhodobě se také věnuji veřejnému prostoru a proto se této 
otázce budu věnovat i nadále, tzn. ulice, prostory mezi domy a zároveň veřejná zeleň tak, aby 
se město Přerov mohlo stát vzorem pro další města, podobně jako je Litomyšl nebo dříve 
zmíněný Stockholm nebo Kodaň, ne tak, aby město Přerov bylo vysmíváno a stalo se jednoho 
krásného dne tím nejlepším městem na Hané

primátor Mgr. Puchalský
- protinávrhy nejsou, další dotazy na p. Horkého nejsou, diskusi uzavírám

Hlasování o návrhu, aby za člena Rady města byl zvolen Ing. arch. Jan Horký: 21 pro, 12 se 
zdrželo, 1 nehlasoval

primátor Mgr. Puchalský
- dovolte, abych v další fázi volby podal návrh na člena rady p. Rudolfa Neulse
- dříve než půjdeme k diskusi a možným protinávrhům, ptám se p. Neulse zda s nominací 

souhlasí

p. Neuls
- děkuji, souhlasím

primátor Mgr. Puchalský
- otevírám diskusi na téma návrhu p. Neulse a případně podávané protinávrhy

p. Neuls
- mám středoškolské vzdělání, po mnoha letech působení v oblasti muziky, kterou jsem se 

snažil živit, jsem se vrátil do Přerova
- v r. 1992 jsem začal pracovat v Městském domě po rekonstrukci jako manažer kultury, od r. 

1993 jsem ředitelem Československého jazzového festivalu, v r. 1999 jsem přijal místo 
vedoucího Městského informačního centra, které patřilo pod Služby města Přerova, kde jsem 
se postupně stal náměstkem a z původních Služeb města Přerova jsem vybudovali Kulturní a 
informační služby, ve kterých jsem v r. 2012 skončil a odešel do starobního důchodu, takže 
moje parketa je celkem jasná

primátor Mgr. Puchalský
- uzavírám diskusi

Hlasování o návrhu, aby za člena Rady města byl zvolen p. Rudolf Neuls: 28 pro, 5 se zdrželo, 1 
nehlasoval
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primátor Mgr. Puchalský
- jako poslední do 11-ti členné rady navrhuji, aby byl zvolen p. Radek Pospíšilík
- dříve než přistoupíme k diskusi a možným protinávrhům, ptám se p. Pospíšilíka zda se svojí 

nominací souhlasí

p. Pospíšilík
- děkuji, souhlasím

primátor Mgr. Puchalský
- otevírám diskusi a čas pro případné protinávrhy

p. Pospíšilík
- mé vzdělání je úplné střední odborné s maturitou v oblasti strojírenství, pracoval jsem 

v Meoptě až do r. 2004, potom jsem šel pracovat českou společnost Interkontakt v Olomouci, 
se kterou jsem potom přišel do Prahy, kde jsem žil zhruba 3 roky, v oblasti správy budov, 
právnických řešení problémů vymáhání pohledávek, posléze jsem šel soukromě podnikat do 
oblasti výroby, nákupu a prodeje nářadí, kde jsem 1 ze 3 společníků, která to nářadí vyrábí, 
máme zhruba 60 zaměstnanců, chráněnou dílnu, kde zaměstnáváme zhruba 30 zdravotně 
postižených

- tím, že podnikám a vidím, že z Přerova odcházejí lidé, je to velká škoda, protože přichází tím 
město o peníze

- chtěl bych podpořit vznik průmyslové zóny přivedením nových investorů, chtěl bych podpořit 
i přerovské podnikatele

- co se týká oblasti, kde žiji – žiji v Popovicích, jedním z našich hlavních bodů bylo zřízení 
výborů a podpory místních částí, takže se budu chtít podílet na tom, aby se i místní části 
dostaly trochu na vyšší úroveň než byly doposavad

primátor Mgr. Puchalský
- dotazy nejsou, protinávrh není, diskusi uzavírám

Hlasování o návrhu, aby za člena Rady města byl zvolen p. Radek Pospíšilík: 31 pro, 2 se zdrželi, 
1 nehlasoval

Ing. Holan
- narodil jsem se v Přerově a 16 let jsem žil v Praze, vystudoval jsem ČVUT Praha, fakultu 

elektrotechnickou a pracoval jsem na projekci a výstavbě metra ABC, pak jsem se vrátil do 
Přerova, kde jsem jeden čas dělal v Chemičce a pak v Přerovských strojírnách, mám kurz EIA 
a vzhledem k tomu, že jsem se věnoval dopravě, tak tady bych se chtěl věnovat taktéž 
dopravě, investici a podle toho, že mám EIA bych chtěl i něco kolem toho životního prostředí

primátor Mgr. Puchalský
- definitivně diskusi na téma „Volba člena Rady města Přerova“ uzavírám a konstatuji, že rada 

v plném počtu 11 členů byla zvolena

6/1/6/2014 Volba dalších členů Rady města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí 7 členů Rady města Přerova - Ing. Petra Vránu, Ing. 
Vladimíra Holana, Ing. Jiřího Kohouta, Mgr. Helenu Netopilovou, Ing. Arch. Jana Horkého, Rudolfa 
Neulse, Radka Pospíšilíka.
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7. URČENÍ NÁMĚSTKA PRIMÁTORA K ZASTUPOVÁNÍ PRIMÁTORA A SVĚŘENÍ 
ÚKOLŮ NÁMĚSTKŮM PRIMÁTORA PODLE § 104 ODST. 1 ZÁKONA 128/2000 Sb.

7/1/7/2014 Určení náměstka primátora k zastupování primátora a svěření úkolů 
náměstkům primátora podle §104 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. určuje v souladu s §104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k zastupování primátora 
statutárního města Přerov v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává 
funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1 citovaného zákona),

2. svěřuje náměstku primátora Ing. Petru Měřínskému úkoly v následujících oblastech 
samostatné působnosti: rozpočet a finance, majetkové záležitosti, hospodářství a komunální 
služby,

3. svěřuje náměstku primátora Pavlu Košutkovi úkoly v následujících oblastech samostatné 
působnosti: strategie a rozvoj města, územní plán, doprava, životní prostředí,

4. svěřuje náměstku primátora Bc. Tomáši Navrátilovi úkoly v následujících oblastech 
samostatné působnosti: sociální věci, školství, zdravotnictví, kultura, sport, grantová politika.

Hlasování: 21 pro, 12 se zdrželo, 1 nehlasoval

8. DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCE NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI DALKIA ČESKÁ 
REPUBLIKA, A.S.

8/1/8/2014 Delegování zástupce na valnou hromadu společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
Zastupitelstvo města Přerova po projednání deleguje zástupce statutárního města Ing. Petra 
Měřínského na valnou hromadu společnosti Dalkia Česká republika, a.s., konanou dne 26. 11. 2014.

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval

9. ZŘÍZENÍ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA

9/1/9/2014 Zřízení výborů zastupitelstva

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. zřizuje v souladu s ustanoveními § 117 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

a) devítičlenný finanční a  rozpočtový výbor
b) devítičlenný kontrolní výbor
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c) devítičlenný výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu
d) devítičlenný hospodářský výbor
e) devítičlenný výbor pro místní části
f) devítičlenný výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování
g) devítičlenný výbor pro školství a sport

2. zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místní výbory v následujících částech města 
Přerova: Přerov II - Předmostí, Přerov III - Lověšice, Přerov IV - Kozlovice,  Přerov V -
Dluhonice, Přerov VI -  Újezdec, Přerov VII - Čekyně, Přerov VIII - Henčlov, Přerov IX -
Lýsky, Přerov X - Popovice, Přerov XI - Vinary, Přerov XII - Žeravice, Přerov XIII - Penčice,

3. určuje počet členů místních výborů v těchto částech města Přerova: Přerov III - Lověšice, 
Přerov IV - Kozlovice,  Přerov V - Dluhonice, Přerov VI -  Újezdec, Přerov VII - Čekyně, 
Přerov VIII - Henčlov, Přerov IX - Lýsky, Přerov X - Popovice, Přerov XI - Vinary, Přerov 
XII - Žeravice, Přerov XIII - Penčice, na 5, počet členů místního výboru Přerov II - Předmostí, 
na 7 členů,

4. ukládá Radě města Přerova ve spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu města Přerova 
personálně zabezpečit volbu předsedů a členů místních výborů.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2015

Diskuse:

p. Zácha
- znovu vystoupím, ne k tomuto bodu, ale ve věci bodu Různé
- dovolte mi a díval jsem se do jednacího řádu, že to můžu dát protinávrh, abychom tento bod 

do programu našeho dnešního zastupitelstva zařadili, prosím, abychom o tom dali hlasovat

primátor Mgr. Puchalský
- což samozřejmě nesouvisí s bodem, který momentálně projednáváme, nemám nic proti tomu, 

abyste ten bod předložil v závěrečném projednání dnešního zastupitelstva, ale nyní 
projednáváme bod 1/9, takže jsem k němu otevřel diskusi, tak o něm hlasujme a svoje práva 
uplatněte v závěrečné fázi

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- mám jednu připomínku, co se týče těch výborů, rozumím tomu, že je tady určitá snaha přenést 

do zastupitelstva rozhodování, čili je zde více výborů než ukládá samotný zákon
- to, co by mohlo být nějakým způsobem doplněno, tak když si člověk přečte ty názvy výborů, 

tak vlastně ani v jednom tom názvu nebo řekněme tomu plánu práce, co budou mít ty výbory 
před sebou, tak chybí slovo kultura, ani v jednom tam slovo kultura není a já si myslím, že je 
to skoro škoda, že přece jenom kultura je významná složka našeho života a zdá se mi, že třeba 
v tom g), v tom výboru pro školství a sport by mohlo být 9-ti členný výbor pro školství, sport 
a kulturu

- mohu tedy i v tomto směru dát protinávrh, takže dávám protinávrh, aby v bodě g) znělo 9-ti 
členný výbor pro školství, sport a kulturu

p. Passinger
- jen připomenu, že souhlasím a hlasoval jsem před 4 lety s p. Puchalským dohromady, že 

navrhujeme výbor organizační, který by připravoval jednání zastupitelstva a komplet celý 
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program, já se jen ztotožňuji s tím, co říkal p. Puchalský před 4 lety na první jednání 
zastupitelstva

- navrhuji, vlastně jeho jménem, což předpokládám, že za 4 roky se nezměnilo něco, výbor 
organizační

primátor Mgr. Puchalský
- já jsem takový návrh nepodal a p. Passinger se nemůže vtělit do vůle p. Puchalského
- takže je to váš protinávrh na zřízení organizačního výboru?

p. Passinger
- ano, je to můj protinávrh – zopakuji – ztotožňuji se s tím, co p. Puchalský řekl před 4 lety tzn. 

navrhuje výbor organizační z prvního jednání zastupitelstva

primátor Mgr. Puchalský
- rád bych se vyjádřil k tomu, co říkal Dr. Dvorský – nemám nic proti tomu, aby ten výbor byl 

pro školství a sport a kulturu, ale připadá mi to už moc široké téma na jeden výbor, takže my 
samozřejmě zřídíme posléze komise jako poradní orgán rady a na tu kulturu určitě 
nezapomeneme

- jsem pro, nechat ty výbory tak, jak jsou

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- děkuji za vysvětlení, rozumím a z toho důvodu stahuji svůj protinávrh

Mgr. Rašťák
- Rada města počítá s tím, že budou zřízeny také komise rady, takže pokud tomu tak je, škoda, 

že jsme právě v té důvodové zprávě aspoň takovouto informaci trošku podrobnější neměli, 
nemáme žádný nástin toho, co plánuje nová rada, právě v této oblasti, čili teď se dozvídám, že 
bude komise pro kulturu a věřím, že budou i další odborné komise

primátor Mgr. Puchalský
- pane Rašťáku, rada se ještě nesešla a až se sejde, tak si nepochybně udělá svůj plán práce a 

také vydefinuje, které orgány, tedy komise bude potřebovat, aby mohla fungovat poměrně 
dobře a v plném rozsahu svých kompetencí

- takže nám zůstal jediný protinávrh 

p. Zácha
- vidím 7 výborů, u všech si umím představit náplň práce, pouze na jeden bych se chtěl zeptat, a 

to výbor pod bodem d) hospodářský výbor – zda-li byste nám mohl říct, co bude zahrnovat a 
jelikož se už nemůžu znovu přihlásit, tak se ještě zeptám – odbor majetku, protože to považuji 
za rezort, který jsem 3 roky vykonával, jako poměrně významný rezort v našem městě, tak 
zda-li to bude řešit komise nebo jestli je to zahrnuto v nějakém výboru

primátor Mgr. Puchalský
- hospodářský výbor se bude iniciativně a kontrolně zabývat komplexně hospodářstvím města 

Přerova, kterému se žádný orgán integrovaně a soustředěně zatím nevěnoval – od řízení 
tepelného hospodářství, o které se bude zajímat až po lesní hospodářství, tedy ten jeho rozsah 
bude značný a pochopitelně bude se i zabývat hospodařením s majetkem

Mgr. Rašťák
- chtěl bych reagovat na vaši poznámku, že rada se ještě nesešla – přestože se rada ještě nesešla, 

předpokládám, že se sešla koalice a právě tento materiál je výsledkem jednání koalice, kde se 
rozšiřuje počet výborů a my teď společně tímto materiálem „na stůl“ zřizujeme ten širší počet 
výborů, kdyby tomu bylo tak, že jenom zákonem zřízené výbory, což jsou 2 – finanční a 
kontrolní, tak je jasné, že bychom předpokládali, že budou zřízeny ještě další komise rady
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- takže i přesto, že se rada ještě nesešla, máme tady výsledek jednání koalice a předpokládám, 
že i výsledkem jednání koalice už teď je jakýsi předpoklad návrhů případných komisí rady, ale 
pokud tomu tak není, nevadí, věřím tomu, že najdete důvody a vy jste i řekl, že ty komise 
budou zřízeny

Ing. Vrána
- zřízení výborů je v kompetenci zastupitelstva, to jsme učinili, komise jsou v kompetenci rady 

města
- já bych teď nepředcházel, samozřejmě až se rada sejde, vytvoříme nějaký koncensus, budeme 

veřejnost informovat jaké komise budou zřízeny

primátor Mgr. Puchalský
- takže já to zopakuji, aby byl zřízený za h) 9-ti členný organizační výbor

Ing. Vrána
- mám dotaz na p. Passingera – možná jsem to přeslechl, co ten organizační výbor bude mít 

v kompetenci, co bude řešit

p. Passinger
- organizační výbor bude řešit přípravu jednání zastupitelstva, bude předkládat návrhy, co půjde 

na jednání zastupitelstva

Hlasování o protinávrhu p. Passingera – zřídit organizační výbor: 11 pro, 17 proti, 5 se zdrželo, 1 
nehlasoval – NEPROŠLO

Hlasování o předloženém návrhu: 34 pro

10. NÁVRH NA STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍCH ODMĚN A DNE, OD KTERÉHO BUDE 
POSKYTOVÁNA ODMĚNA NEUVOLNĚNÝM ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
PŘEROVA

10/1/10/2014 Návrh na stanovení výše měsíčních odměn a dne, od kterého bude 
poskytována odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města 
Přerova.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. stanovuje ve smyslu § 72 a § 84 odst. 2 písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,            
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) měsíční odměny neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova ve výši dle sloupce č. 1 přílohy č. 1 důvodové zprávy podle 
jednotlivých funkcí, a v případě souběhu výkonu funkcí ve výši souhrnu odměny člena 
zastupitelstva uvedené v posledním řádku tabulky v příloze č. 1 důvodové zprávy a odměny    
za výkon další vykonávané funkce; vykonává-li člen zastupitelstva více funkcí, pak se           
do souhrnu odměn zahrnuje jen jedna odměna za příslušné funkce, a to nejvyšší z nich.

2. stanovuje ve smyslu § 77 odst. 2 zákona o obcích poskytování měsíční odměny neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Přerova ode dne, uvedeného v sloupci č. 2 přílohy č. 1 důvodové 
zprávy u jednotlivých funkcí.

Občan – p. Navařík
- je to vlastně předložený návrh odměn pro jednotlivé členy těch poradních výborů, případně i 

těch komisí
- de facto všechny strany ve svém předvolebním programu měly šetření a úspory
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- vzhledem k tomu, že se zvýšil počet těch jednotlivých složek, tak by mě zajímalo, jestli mi 
dokáže někdo, kdo tento materiál připravoval, jestli to znamená, že už teda město šetří nebo už 
teď v této chvíli nás to stojí víc peněz

Ing. Vrána
- nevím, z čeho tak p. Navařík uvažuje, ale ještě nezná jednu proměnnou v této rovnici a to je 

počet členů komisí a počet komisí
- my, když jsme si dělali nějaký plán, tak ten počet členů komisí a výborů by měl být zhruba 

totožný, možná o něco menší, takže žádné větší vynaložené náklady nebudou

RSDr. Nekl
- v minulých obdobích jsme se vždy shodli na tom, že jestliže zastupitel vykonává funkci člena 

výboru, možná předsedy jiného výboru nebo komise a možná další komise, tak vždy mu 
náležela odměna za funkci člena zastupitelstva a maximálně jednoho toho výboru nebo 
komise, víc se komise kumulovat nesměli

- já se proto ptám, proč je v této důvodové zprávě navrženo, aby v případě souběhu výkonu 
funkcí ve výši souhrnu odměn stanovených pro jednotlivé funkce byly tyto odměny a je to i 
v důvodové zprávě – lze neuvolněnému členu zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu 
až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce

- ono se může stát, že opravdu někdo ze svého profesního a odborného zájmu stane členem ne 
jedné, ale dvou komisí jako zastupitel a bude to pracovně zvládat, protože tady máme hnutí, 
které má ve svém logu „makat“ a proto se ptám, proč tedy je to takto zkumulováno, proč jsme 
nezůstali při tradicích, které byly

primátor Mgr. Puchalský
- je to tak zkumulováno z jednoho prostého důvodu, protože se tím aplikuje příslušný zákon a 

nařízení vlády a my nevíme, jestli takováto situace vůbec nastane, pokud nastane, tak ji 
budeme řešit

- navíc ještě jedna taková obecná poznámka – já myslím, že otázka zda šetříme nebo nešetříme 
je předčasná, nás čeká nepochybně velmi tvrdá analýza výdajů města Přerova a já pokud mohu 
mluvit za sebe, tak konstatuji, že úspory budeme skutečně muset hledat a já vím, kde je 
budeme hledat a jak říkal Winston Churchill: „Demokracie je opravdu nejlepší z těch 
nejhorších způsobů, jak řídit systém společnosti, ale na straně druhé, je velice drahá.“

- my jsem si v koalici jednoznačně řekli, že když je zastupitelstvo ústavním orgánem obcí a 
měst, tak jeho orgány musíme rozšířit, nechceme jít systémem centralismu, řídit město radou, 
poradou vedení a dvěma obligatorními výbory ve smyslu zákona, ale i ostatní výbory jsou 
zákonné, protože zastupitelstvo má právo si zřídit další orgány tedy výbory

- náš přístup k tomu je jednoznačně demokratický a široký – dostat do těchto výborů co nejvíce 
lidí, co nejvíce hlav, které toho skutečně co nejvíce ví

RSDr. Nekl
- děkuji za odpověď, ale trochu se minula mé otázky – je sice pravdou, že je nějaké vládní 

nařízení či zákon o odměňování zastupitelů, ale každá obec i kraj může rozhodnout prostě, že 
bude odměňovat systémem za funkci zastupitele a maximálně za 1 funkci

- proč jsme na to přistoupili, protože nemusíme tam přímo dát, že se platy kumulují

primátor Mgr. Puchalský
- doporučil bych, abyste dal takový protinávrh a necháme o něm demokraticky hlasovat

RSDr. Nekl
- dávám protinávrh – odst. 1, který by zněl „stanovuje ve smyslu § 72 a § 84 odst. 2 písmeno 

n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) 
měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova ve výši dle sloupce č. 1 
přílohy č. 1 důvodové zprávy podle jednotlivých funkcí, a v případě souběhu výkonu funkcí 
ve výši odměny za činnost zastupitele a maximálně jednoho výboru či komise
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primátor Mgr. Puchalský
- maximálně jednoho souběhu z funkcí zastupitele?

RSDr. Nekl
- ano, maximálně jednoho souběhu

primátor Mgr. Puchalský
- v případě souběhu a souhrnu z funkcí zastupitele
- chce někdo vysvětlení, má někdo jiný názor?

Ing. Kohout
- měl bych na p. Nekla jednu upřesňující otázku – může podrobně specifikovat jakých funkcí se 

to má týkat?
- bavíme se primátor, bavíme se radní, bavíme se zastupitel, bavíme se předseda výboru a o 

členovi výboru
- mám v tom trošičku zmatek, jestli byste to mohl upřesnit

RSDr. Nekl
- děkuji za dotaz, i když by měl být podle jednacího řádu podaný prostřednictvím p. řídícího, 

ale beru to jako přímý dotaz, děkuji
- jedná se logicky o to, že zastupitel bere odměnu za funkci zastupitele a dejme tomu, že 

můžeme přistoupit na to, že když je předseda výboru, tak k tomu ještě odměnu za předsedu 
výboru, ale jestliže je členem dalšího výboru nebo komise, tak už nic, prostě souběh 
maximálně dvou odměn, i když má těch funkcí 5,6,7 a můžeme se shodnout teda na tom 
nejvyšším, ať teda uděláme dobrou vůli

primátor Mgr. Puchalský
- jenom k tomu chci konstatovat, že skutečně ten návrh zní: „návrh na stanovení výše odměn 

neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova“ – neuvolněným, tzn. těm, kteří jsou buď 
v radě nebo jsou prostými členy zastupitelstva a ještě pracují v dalších orgánech města

- takže ještě jednou: „jednoho souběhu z funkcí zastupitele a člena jiného orgánu zastupitelstva 
nebo rady…, v případě jednoho souběhu odměn, tj. odměny zastupitele a další jedné odměny 
člena orgánu“

Ing. Střelec
- když se podíváte na tu tabulku, tak potom p. Nekl bude muset specifikovat jednu záležitost, 

pokud bude člen zastupitelstva a bude zároveň předseda výboru, tak jsou tady trochu 
proměnné výše odměny, takže které té části odměny se vzdá? Té vyšší nebo té nižší?

- takže maximálně 2, může být člen zastupitelstva a předseda výboru, samozřejmě nemůže být 
člen dalšího výboru nebo komise, ale bez odměny

primátor Mgr. Puchalský
- protinávrh p. Nekla: stanovuje ve smyslu… měsíční odměnu neuvolněným členům 

zastupitelstva ve výši jednoho souběhu odměn z funkcí zastupitele

p. Zácha
- myslím si, že snad si rozumíme – uvolněný, ať je to primátor nebo náměstek vykonává svoji 

funkci a pokud se stane členem představenstva nebo jednatelem nebo povede nějaký výbor, 
tak má pouze odměnu za výkon své funkce, nedostává žádnou jinou odměnu

- pokud se týká nás zastupitelů, tak vidíte tabulku s návrhem výše odměn jak pro zastupitele, tak 
člena výboru nebo komise, předsedy výboru nebo předsedy komise

- ten návrh, jestli ho správně chápu, je to v tom slova smyslu, že pokud ten zastupitel bude 
vykonávat funkci zastupitele a bude členem kteréhokoliv výboru nebo předsedou výboru nebo 
komise nebo předsedou komise, tak za ty komise nebo výbory bude brát pouze odměnu za 1, 
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pokud bude členem dvou, třech nebo 10 výborů nebo komisí, ta odměna mu nenáleží, aby se 
mu nekumulovaly placené funkce

Hlasování o protinávrhu p. Nekla k bodu 1(viz výše): 19 pro, 5 proti, 9 se zdrželo, 1 nehlasoval

Hlasování o bodu 2: 33 pro, 1 nehlasoval

primátor Mgr. Puchalský
- tím jsme vyčerpali schválený program jednání a před závěrem dávám slovo p. Záchovi, aby 

uplatnil svůj návrh

p. Zácha
- přednesu svůj návrh, zda-li můžete nechat hlasovat o zařazení bodu do programu, a to bodu 

„Různé“, aby se demokraticky mohli vyjádřit nejen zastupitelé, ale i zde přítomní občané

11/1/11/2014 Návrh člena Zastupitelstva města p. Záchy o rozšíření programu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje rozšíření programu Ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva města Přerova o bod "Různé".

Hlasování o návrhu p. Zácha – rozšířit program o bod „Různé“: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval

11. RŮZNÉ

p. Zácha
- mám za sebe jediný dotaz a to se týká distribuce materiálů, zda-li tak jak to ukládá současný 

jednací řád, zda-li materiály do dalšího zastupitelstva budou distribuovány elektronicky nebo 
písemně

primátor Mgr. Puchalský
- v koalici jsme se na jakémsi režimu shodli, ten režim musí schválit rada, která zastupitelstvo 

připravuje ze zákona a bude pravděpodobně následující: ten, kdo má výpočetní techniku 
obdrží materiály elektronicky, ten, kdo má počítač svůj – uděláme všechno proto, aby IT 
oddělení zpracovalo takový technický systém, že budou tomu dotyčnému chodit materiály na 
jeho domácí počítač a ten, a jsou mezi námi zastupitelé, kteří chtějí materiály v papírové 
podobě, tak je demokraticky dostane v takové podobě, jak bude požadovat

- na můj dotaz – jak je to se stávajícími notebooky, tak odcházející koalice velice šetří, takže si 
ty notebooky odkoupila některé, jak jsem zjistil, takže v podstatě nutí novou vládu Přerova 
opět přezbrojit a nakoupit, což se mi naprosto nelíbí, ale je to tak, s tím se musíme srovnat, 
proto jsem na to reagoval tak, jak jsme reagovali a především v zájmu úspory

Mgr. Kouba
- seznámení s realitou všedního dne – po 4 letech provozu, počítač, notebook je tak zastaralý, že 

ta cena je výhodná pro město, jestliže si to zastupitelé odkupují, tak bychom jim měli 
poděkovat

primátor Mgr. Puchalský
- já jenom konstatuji, že je to názor p. Kouby
- lidé, kteří do IT dělají mají jiný názor, nechci to dál rozebírat, nejsme odborníci v tomto 

smyslu
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Ing. Vrána
- jen bych reagoval na p. Koubu – v soukromém sektoru máme notebooky i 6 let a pracují, vy 

jedete ve státním sektoru nebo ve školství, možná dostáváte výpočetní techniku častěji

p. Zácha
- ano, stávající koalice – ti, co chtěli, tak využili možnosti odkoupení notebooků, já jsem si ho 

taktéž odkoupil a i kdyby budoucí rada odhlasovala nákup výpočetní techniky, tak zůstanu u 
stávajícího notebooku, který mi sloužil a dám návrh na usnesení ve smyslu: ZM po 
projednání ukládá Radě města Přerova zajistit, aby členové Zastupitelstva města Přerova, kteří 
o to požádají, mohli využívat notebooky, zejména pro ukládání, rozesílání předloh 
v elektronické podobě

Ing. Kohout
- 4 roky je plně funkční počítač a není problém na něm dál pracovat, pokud přestane vyhovovat, 

tak se vymění nebo když se pokazí
- Sám za sebe deklaruji, že nebudu požadovat žádný notebook ani žádný jiný počítač po městu

primátor Mgr. Puchalský
- padl tady protinávrh p. Záchy: ZM po projednání ukládá Radě města Přerova zajistit, aby 

členům Zastupitelstva města Přerova, kteří o to požádají, mohli využívat notebooky, zejména 
pro zasílání předloh v elektronické podobě

- jen se zeptám – kteří o to požádají do kdy? – stanovme tam nějaký limit

p. Zácha
- do zasedání příštího zastupitelstva

primátor Mgr. Puchalský
- to nevíme, to je neurčité

p. Zácha
- do 10. prosince 2014, protože předpokládám, že do konce roku bude ještě zastupitelstvo, tak 

aby ty materiály byly distribuovány do notebooků

1 2/1/11/2014 Návrh člena Zastupitelstva města p. Záchy o možnosti používání 
notebooků

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zajistit, aby členové 
Zastupitelstva města, kteří o to požádají do 10. 12. 2014, mohli užívat notebooky, zejména pro zasílání 
předloh v elektronické podobě.

Hlasování o návrhu p. Záchy: 27 pro, 4 proti, 3 se zdrželi

občan ???
- jelikož nepřistoupil k mikrofonu nebyl pořízen zvukový záznam 

primátor Mgr. Puchalský
- zastupitelstvo se musí sejít v prosinci – jednoznačně – a to k rozpočtu
- rozpočet musí být řádně projednán, tak jak ukládá zákon a zároveň se i zastupitelstvo sejde i 

k výborům – k personálnímu obsazení a bude zastupitelstvo informováno o činnosti rady, 
která se do té doby uskuteční, a to ne jednou

- náš předpoklad jednání druhého zastupitelstva je spíše konec prosince s ohledem na lhůty, ve 
kterých bychom měli rozpočet projednávat a chceme ho projednat řádně



27

- rád bych, abychom s opozicí konzultovali věci neformálně, co možná nejdříve, pokud se 
zorientujeme, do týdne do 14 dnů bych se rád s opozicí sešel a vyjasnil si s ní názory na 
směřování města, činnost orgánů města a jejich představy a vize, přestože je z jejich volebních 
programů znám

11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil Ustavující zasedání Zastupitelstva města Přerova dne      
10. listopadu 2014 v 19.15 hodin.

V Přerově dne 14. 11. 2014

Ludmila Tomaníková
               členka Zastupitelstva města Přerova

        

          Pavel Košutek
           náměstek primátora Statutárního města Přerova

                                                                                                Mgr. Vladimír Puchalský
     primátor Statutárního města Přerova


