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Z Á P I S

z  2. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 29. prosince 2014

POŘAD:
---------------
1. Zahájení

2. Slib člena zastupitelstva podle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

3. Informace o činnosti Rady města Přerova od 1. zasedání Zastupitelstva města Přerova

4. Majetkoprávní záležitosti

5. Finanční záležitosti

6. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015

7. Přímé podpory a granty na rok 2015

8. Rozvojové záležitosti

9. Školské záležitosti

10. Sociální záležitosti

11. Různé

12. Náměty, dotazy a připomínky

13. Závěr zasedání
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Přítomni:

A. Předsedající:

Mgr. Vladimír Puchalský - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni:

D. Hosté:

E. Zapisovatelka:   Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Primátor Mgr. Puchalský:
 Vážené dámy a pánové, vážení hosté, zahajuji 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Konstatuji s potěšením, že zasedáme v důstojném prostředí, v obnovené premiéře zasedání 
zastupitelstva, v Městském domě. Jsem přesvědčen, že rozhodovat v tomto prostředí budeme 
stejně důstojně, jako to prostředí samo je, že budeme rozhodovat bez ohledu na své soukromé 
nebo skupinové zájmy a v tomto kontextu mi dovolte připomenout ustanovení § 83 odst. 2, 
zákona o obcích. Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na 
rozhodované a projednávané určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo 
škodu pro něj samotného nebo osobu mu blízkou, pro osobu fyzickou nebo právnickou osobu, 
kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, tzv. střet zájmů, je povinen, sdělit tuto 
skutečnost před zahájením orgánů obce, který má danou záležitost projednávat. Ptám se, zda je 
mezi námi zastupitel, který by byl ve střetu zájmu s tímto ustanovením ve vztahu k dnes 
projednávaným věcem. Není takový zastupitel, děkuji.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) informuji, že 
místnost zasedání Zastupitelstva je snímána kamerovým systémem za účelem přímého 
přenosu ze zasedání.
Konstatuji, že zasedání bylo řádně a včas svoláno. Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů 
Zastupitelstva města, v počtu 35. Proto je zasedání schopno se právoplatně usnášet.
Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města konaného dne 10. listopadu 2014
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je ověřený a vyložený u zapisovatelky. Pokud k němu nebudou během dnešního jednání 
vzneseny námitky, bude zápis považován za schválený.

Zapisovatelkou jmenuji paní Ludmilu Schönovou.

Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města navrhuji: Marka Dostála a Radka 
Pospíšilíka. Přesto, že vím, že s návrhem předběžně souhlasili, dovolím si se zeptat, zda 
souhlasí. Ano, souhlasí.

p. Zácha:
 Mám na úvod několik dotazů. Když si vezmu ustavující zastupitelstvo a rozdělení kompetencí 

náměstkům, tak jsme panu Košutkovi přidělili strategický rozvoj, územní plán, dopravu, 
životní prostředí. Jak máme dnes materiály, tak pan Košutek předkládá také majetkoprávní 
záležitosti. To je můj první dotaz.

 Jednací řád zastupitelstva nebyl měněn, článek V., bod 2) udává, že schválený program 
zastupitelstva lze během zasedání měnit. V článku III.,  bod 6, písm. c) z důvodu zajištění 
ochrany dat lze pracovat s předlohami pouze na výpočetní technice ve vlastnictví statutárního 
města Přerova. Já mám materiály v elektronické podobě, nicméně mám je na svém 
soukromém počítači, což je pravděpodobně v rozporu s jednacím řádem zastupitelstva. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Já se osobně domnívám, že připomínky pana Záchy je možné vysvětlit jednoduše. Dál budu 

pokračovat v zasedání zastupitelstva schvalováním ověřovatelů zápisu. V momentě, kdy je 
schválíme, tak se k těm námitkám a připomínkám vrátíme.

Ing. Tomáš Dostal:
 Mohu jako člen zastupitelstva, který nesložil slib, hlasovat?

Primátor Mgr. Puchalský:
 Podle mého výkladu nikoli. Ujmete se své funkce v momentu, kdy složíte slib. Pak je váš 

mandát výkonně plnohodnotný. 

Hlasování o ověřovatelích:  Při hlasování bylo pro 31, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval.

Primátor Mgr. Puchalský:
 K připomínkám pana Záchy. Já je víceméně považuji za naprosto technické ve vztahu k § 104, 

tzv. úkoly zástupců primátora. Mají nepochybně pouze pořádkový charakter. Je na radě a na 
zastupiteli, který má návrhové právo, aby příslušného zastupitele kdykoliv zmocnila k tomu, 
aby určitou záležitost předložil příslušnému orgánu. Není to naprosto vázáno na § 104. Jde 
pouze o pořádek ve vztazích mezi primátorem a zástupci. Pokud tito se rozhodnou na základě 
jiných ustanovení zákona, tak mohou kdykoliv, kterýkoliv z materiálů předložit, aniž by 
způsobili neplatnost takovéhoto rozhodování. 

 K druhé připomínce pana Záchy – nejde o žádné porušení právního ustanovení. Pouze zase 
stav jednacího řádu. Není to v rozporu se zákonem o obcích. 

p. Zácha:
 Já nemám právní vzdělání. Byl bych rád, kdyby tyto věci mi byly poskytnuty písemně. Já 

nerozporuji zákon o obcích. My máme jednací řád zastupitelstva, který je schválen zastupiteli, 
dal bych podnět na jeho případné přeschválení. 

 K rozdělení kompetencí – samozřejmě vím, že kterýkoliv z nás zastupitelů může navrhnout 
jakýkoliv materiál. Nicméně navazuji na to, jak minulé zastupitelstvo rozdělilo kompetence. 
Z usnesení rady je patrné, že majetkoprávní záležitosti bude dělat pan náměstek Měřínský      
a pan náměstek Košutek, tak by bylo vhodné toto usnesení přeschválit. 
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Primátor Mgr. Puchalský:
 Apeluji na to, abychom šířeji znali zákon o obcích. §104 v žádném případě nestanoví 

kompetence, ale mluví o úkolech, které bude za starostu, případně za primátora plnit příslušný 
náměstek. Vlastní kompetenci a dělby práce stanoví rada. Já garantuji, že vám bude písemně 
odpovězeno.

 Dovolím si pokračovat v zahájeném jednání zastupitelstva. Zastupitelé obdrželi program včas 
a informace  o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 2. prosince 2014, pod 
evidenčním číslem 908. 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 2. zasedání 
Zastupitelstva města? Pokud tomu tak není, žádám Vás o hlasování  o programu dnešního 
zasedání.

p. Břetislav Passinger:
 Nejvyšší orgán města je Zastupitelstvo. Žádná rada. Proto se na vás obracím a mám 

připomínky. V materiálu uvádíte „Pořad“  a pak je schválení  „Programu“. 
 Dávám protinávrh programu:  za bod 2) Slib člena zastupitelstva vložit bod 3) Informace    

o činnosti Rady města Přerova od 1. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Myslím, že publikován, ve smyslu zákona o obcích § 91, 92 a 93 byl nepochybně program 

dnešního jednání. Návrh programu jste obdrželi všichni, ať už jakoukoliv formou a na 
jakémkoliv nosiči či technice. Tuto výhradu považuji za žabomyší válku. Obsah programu 
nebo pořadu je naprosto shodný. 

 K protinávrhu na doplnění programu o Informace o činnosti rady – nemám nic proti doplnění 
programu o tento bod.

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
 Také jsem v programu hledal bod o informacích o činnosti rady, který vždy v programu býval. 

Měl logiku a význam. 

Ing. Tomáš Dostal:
 Podle platného jednacího řádu by na jednání zastupitelstva měli být přítomni všichni vedoucí 

odborů a ředitelů organizací zřízených městem. Všechny tady nevidím, nevím, z jakého 
důvodu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 To je svým způsobem také pořádkové opatření. My jsme v rozporu s jednacím řádem, který 

nepochybně dozná během dvou měsíců základního přepracování, nepozvali ty vedoucí odboru 
a ty ředitele organizací, kteří nezpracovávali žádnou předlohu do zastupitelstva a i vám je pane 
zastupiteli známo, že zbytek vedoucích zaměstnanců a ředitelů organizací tady seděl naprosto 
zbytečně. 

p. Marek Dostál:
 Myslím si, že v programu máme bod různé, kde budeme probírat spoustu záležitostí. Myslím 

si, že právě v tomto bodě bude pár dotazů na tyto vedoucí.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Samozřejmě zabezpečíme vždy odpovědi. Pokud na to nebudou stačit náměstci, primátor, 

přítomni vedoucí odborů, tak zabezpečíme písemné odpovědi. Tak jak říká jednací řád. Tady 
bych neměl žádnou obavu. Diskuse na toto téma je zbytečná a jeví se mi, že ping pong, 
kterým jsme zahájili dnešní zastupitelstvo, nevede k užitelnosti a věcnosti jednání 
zastupitelstva. Máme před sebou poměrně dost vážných úkolů a měli bychom se soustředit    
na ně. 
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Ing. Tomáš Dostal:
 Dovolte mi nejdříve složit slib zastupitele, ať i já mohu hlasovat o programu.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Ano, vyhovíme panu Tomáši Dostalovi. Přeskočíme hlasování o schválení programu.
 bod 2) Slib člena zastupitelstva podle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení)

Ve dnech 10. – 11. října 2014 se v Přerově uskutečnily komunální volby, v nichž bylo zvoleno 35 
zastupitelů. 
Před zahájením Ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 10. listopadu 2014, 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“.  Panu Ing. 
Tomáši Dostalovi, který se omluvil ze zasedání, bylo Osvědčení osobně předáno. Je to tak pane 
zastupiteli? Ano, je to tak. Je třeba učinit zadost zákonu o volbách do obecních zastupitelstev a zeptat 
se pana Dostala, zda na jeho straně je 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 vztahující se k územní působnosti města nebo               
za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou, primátorem, hejtmanem nebo radou kraje 
či města.

Ing. Tomáš Dostal:
 Nejsem v rozporu s paragrafy a se zákony.

Primátor Mgr. Puchalský:
 To by zastupitel neměl. Já jsem si tu situaci samozřejmě ověřil. Vy pane Dostale, nejste 

neslučitelný nebo nevykazujete žádné znaky neslučitelnosti, takže je možné přistoupit ke slibu 
zastupitele. 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 potvrdíte
svým podpisem. Slib přednese nejmladší člen zastupitelstva pan Milan Passinger. Po jeho 
přečtení, přistoupíte k připravenému stolku pane Ing. Tomáši Dostale a složíte slib pronesením 
slova SLIBUJI. Nyní prosím všechny přítomné, aby povstali. Žádám pana Milana Passingera 
o přednesení textu slibu.

p. Milan Passinger:
 Slib zastupitelů statutárního města Přerova: 

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České 
republiky.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Děkuji Vám. Nyní Vás, pane Dostale, budu žádat, abyste složil slib. 

Ing. Tomáš Dostal:
 Slibuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Děkuji Vám. Mohu tedy konstatovat, že člen zastupitelstva pan Ing. Tomáš Dostal složil 

zákonem stanovený slib a ujal se výkonu funkce zastupitele.
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Nyní se vracím k zahájení, tedy schválení programu. Proti navrženému programu 
zastupitelstva podal pan Břetislav Passinger protinávrh a to doplnění bodu 3) Informace o činnosti 
Rady města Přerova od 1. zasedání Zastupitelstva.

Hlasování o protinávrhu p. Břetislava Passingera (doplnění programu o bod 3) Informace                
o činnosti Rady od 1. zasedání Zastupitelstva města Přerova):  Při hlasování bylo pro 29, 4 proti,   
1 se zdržel, 1 nehlasoval.

Hlasování o celém programu (doplněn o protinávrh pana Břetislava Passingera):  Při hlasování 
bylo pro 31, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval.

13/2/1/2014 Zahájení, schválení programu 2. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje doplněný program 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne            
29. prosince 2014

2. schvaluje pana Marka Dostála a Radka Pospíšilíka za ověřovatele zápisu 2. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

p. Břetislav Passinger:
 Pozorně jsem si přečetl materiály rady a zaujalo mě několik věcí. Byl bych pro, kdyby se daly 

dohromady standardní věci okolo programu a názvosloví. Pokud někdo zruší sedmičlennou 
komisi, musí zákonně před tím udělat revokaci usnesení, kterým komisi zřídil. Pokud to tam 
není, tak pořád to usnesení je platné. Když jsem sečetl počet členů komisí, tak mi vychází 
rozdíly 48, 50 atd. Na to bych chtěl upozornit. Nesouhlasí to. 

 Líbil se mi návrh paní Netopilové. Já jsem vždy bral, že ona je trošku žertéř. Teď jsem zjistil, 
že ona má určité zásady. Navrhovala, aby na manažera prevence kriminality bylo výběrové 
řízení. Mně se to líbí. Je to vážná věc. Dotyčný, který o to bude mít zájem, by měl předložit 
představu, vizi. 

 Navrhuji, aby zastupitelstvo přehlasovalo radu města a vyhlásilo usnesení, že bude na tuto 
funkci výběrové řízení.

 Byla zrušena oslavná triáda na nám. TGM. Obrací se na mě občané, proč to bylo zrušené, kdo 
to zrušil. Dostal jsem vynadané jako zastupitel. Já o tom nevím. Beru, že svátky byly do 
neděle, silvestr bývá veselejší. 

Ing. Tomáš Dostal:
 Jednání rady usnesení číslo 3/1/5/2014. Rada zřídila v určitém počtu komise. Některé komise 

jsou v rozporu s usnesením 63/4/9/2014, kde jsou už konkrétní jména lidí do komisí. 
Konkrétně jde o Komisi pro cestovní ruch a kulturu, která byla zvolena jako sedmičlenná         
a později do ní bylo zvoleno devět členů. Obrácený problém je u Komise pro Redakční radu 
Přerovských listů, která byla díku protinávrhu paní Netopilové zvolena devítičlenná, ale členů 
bylo jmenováno následně jenom sedm. Jednotlivým stranám v zastupitelstvu přísluší určité 
pozice v komisích a jsem zvědav, jak se s tímto teď vypořádáme. 
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 Vzpomínám si na poslední jednání minulého zastupitelstva, kdy se předávala dokumentace 
okolo průpichu městem. Vystoupil tam tehdejší ministr Prachař, který průpich jednoznačně 
odmítal. Mě překvapilo, že přímo pan primátor navrhl přímo pana Prachaře do funkce 
koordinátora dopravních staveb státních okolo Přerova, když vím, že je to v rozporu 
s volebním programem SpP, tak by mě zajímalo stanovisko. Jestli se něco změnilo.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pane Passingere, já jsem nerozuměl vašemu dotazu. Byl pro mě velice zmatený. Něco               

o komisích. Je to totéž, co říkal pan zastupitel Dostal? Ano, my jsme zjistili totéž. Nechci 
komentovat právní aspekt toho problému. Komise pro cestovní ruch a kulturu ta skutečně byla 
schválena s devíti lidmi, přesto, že byla původně schválena bez příslušných členů komise se 
sedmi členy. Mám za to, že v tom není žádný problém, protože následující usnesení ve svém 
důsledku ruší usnesení předcházející rady. Komise Redakční rady Přerovských listů, tomu se 
budeme věnovat tak, abychom postupně komisi doplnili na devět členů. S tím taktéž nemáme 
problém a budeme se s tím na nejbližší schůzi rady zabývat. 

 Pokud jde o prevenci kriminality tak samozřejmě vycházíte nepochybně z diskuse a jednání 
rady, kdy i na radě padaly názory, že by to měl být zaměstnanec, nikoliv politik. Já se 
domnívám, že pan Kohout, jako člověk, který odpovídá za prevenci kriminality na území 
města, není v rozporu ani s příslušným právním předpisem, ani s naším názorem na úrovni 
rady. My nadále budeme prosazovat tuto variantu tak, abychom konečně prevenci kriminality 
na území města Přerova dostali na nějakou úroveň a myslím si, že pan Kohout se té věci 
věnuje, nelze říct, že zcela, ale na sto procent. 

 Pokud jde o pana Prachaře, tak to mé rozhodnutí bylo velmi jednoduché. Město Přerov mimo 
jiné zanedbalo vztah ke státu i ke Kraji, a proto se nachází v takové situaci ohledně dopravních 
staveb, jako se nachází. Nevyvíjelo nikdy adekvátní tlak kromě tlaku dopisování. Proto jsme 
zvolili metodu a využili zkušeností a znalostí pana Prachaře, abychom ho zmocnili k jednání 
se státními a krajskými orgány v této věci. To, co říkal pan Ing. Tomáš Dostal, není třeba 
komentovat.

p. Břetislav Passinger:
 K panu primátorovi. Nechci ho poučovat o právech, ale myslím si, že je jednoznačně řečeno, 

že pokud rada ruší komisi sedmičlennou a zřizuje devítičlennou, já nevím, kterou komisi 
sedmičlennou, jestli před rokem, dvěma, patnácti lety. Tady musí jednoznačně zaznít, že rada 
ruší usnesení to a to. To je přece základní krok. Vy v podstatě i toto používáte kvůli revokaci 
hlasování. Pokud předcházející usnesení nezruším, tak je pořád platné.  

Primátor Mgr. Puchalský:
 Já opravdu pane Passingere tuto diskusi nechci dál vést. Usnesení může být zrušeno buď 

výslovně, nebo mlčky. Já nemám, co bych k tomu řekl. To je polemika naprosto nevěcná         
a formalistická. 

p. Zácha:
 K usnesením rady mám několik dotazů. Vy jste i teď v odpovědi na preventistu říkal, že bude 

zřízena komise. Dotazuji se, jestli pan Kohout ještě k sobě bude mít Komisi pro prevenci 
kriminality, kde byli zástupci Policie ČR nebo to bude mít v rukou jen pan Kohout a rada 
města.

 Rada projednávala záležitost Strojaře. Jestli nám k tomu něco můžete říct. Byla zřízena mimo 
jiné pracovní skupina, která je složena tak, jak je. Nato, jak je to významný projekt pro město, 
tak je samozřejmě bez opozice. 

 Nějakým způsobem se pohnulo soudní líčení s Opera Bohemia. Jestli k tomu můžeme dostat 
nějaké informace.

 Další pracovní skupina, která byla zřízena na 6. schůzi Rady města Přerova je významná, je 
pro ITA aglomeraci, která by v budoucnu měla městu přinést poměrně významné finanční 
prostředky. Opět ta pracovní skupina je zřízena bez opozice. Narážím na to, že bylo hlášeno, 
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že budou poměrná zastoupení v komisích a výborech a ne vždy je to pravdou. Tak jestli 
k tomu můžeme něco dostat za informaci.

 Viděl jsem, že se podařilo radě pronajmout nebytové prostory na Kratochvílové ulici č. 22. 
Bude to znovu sloužit jako galerie. Chtěl bych vědět, zdali jste toho nájemce prověřili. Jak 
jsem viděl, není to občanka města Přerova a z usnesení nešlo vyčíst, jestli to je solventní 
člověk, abychom nedopadli jak v minulosti, kdy po galerii zůstane černá díra a chodí tam 
Policie ČR.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pan Kohout nebude mít k dispozici žádnou komisi pro prevenci kriminality. Pouze 

administrátora. To znamená, úředníka, který bude zabezpečovat administrativu spojenou 
samozřejmě s těmi dotacemi, o které hodláme žádat a o které musíme do konce ledna požádat,
abychom vůbec nějaké prostředky pro prevenci kriminality dostali. Já si neodpustím jednu 
jízlivost. Podívejte se, kolik jsme dostali peněz na prevenci kriminality proti ostatním městům 
za posledních osm let. Bez komentáře. 

 Opera Bohemia – pane Zácha, vy velmi dobře víte, sám jste byl iniciátorem těchto postupů, 
v jaké fázi Opera Bohemia je. Já osobně, nechám to samozřejmě na radu a zastupitelstvo, 
budu zvažovat, abychom stáhli všechny žaloby a zastavili celý proces. Protože nemáme šanci, 
abychom v něm obstáli. Zase, vy jste stál v čele a teď se mě ptáte, co budeme dělat s Operou 
Bohemia. Vy sám dobře víte, co se může s Operou Bohemií stát. K tomu já se už nechci 
vyjadřovat. Rada a zastupitelstvo budou informováni. 

 ITA aglomerace – poprosím náměstka pana Měřínského, aby se vyjádřil. 

Ing. Měřínský:
 Pracovních skupin k ITA bylo zřízeno několik. Protože ITA se týká zhruba tří oblastí.           

Do všech skupin jsme nominovali odborníky, které považujeme v dané chvíli za nejlepší.      
Že to nejsou lidé z opozice, je podle mě logické, protože dneska městu vládne koalice a my 
budeme určovat další směřování města. 

Ing. Tomáš Dostal:
 Já jsem ve svých materiálech vyhrabal ještě jednu záležitost. Je to opět hra s čísly. Tentokrát 

do místní části Předmostí byl zaslán dopis z kanceláře primátora, aby spoluobčané navrhli své 
spoluobčany do místního výboru. V dopise jsme byli informováni, že město na den 10.11. 
zřídilo pětičlenný výbor pro místní část Předmostí. Je to špatně. Zastupitelstvo zřídilo 
sedmičlenný. Díval jsem se do usnesení zastupitelstva. Tam bylo vždycky sedm členů. 
V ostatních místních částech bylo pět. Občané byli mylně informováni ohledně voleb. 

Ing. Novotná vedoucí Kanceláře primátora:
 V místní části byl zřízen sedmičlenný místní výbor. Bohužel, nemám sebou dopis, který byl 

zasílán. Pokud došlo k této chybě, tak mi nezbývá než se omluvit. Každopádně v souladu 
s usnesením zastupitelstva proběhnou volby a bude voleno sedm členů do toho výboru.

Mgr. Vojtášek vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb:
 Nebytové prostory Kratochvílova 22 - bonitu nájemce daného nebytového prostoru jsme 

neprověřovali, tak jako jsme to nedělali nikdy.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Hotel Strojař – pracovní skupina vznikla jako pracovní skupina složená z odborníků. Tam být 

v opozici, bych se necítil nijak dotčen, protože zásadní věci budou projednávány na úrovni 
rady a zastupitelstva. Pokud bude třeba ustavit komisi rady, tak nepochybně tam opozice 
zastoupena bude. Ta pracovní skupina se zabývá technickými, architektonickými, stavebními, 
ekonomickými otázkami. Jsou tam dokonce i lidé mimo Přerova. Je naší snahou to území 
pojmout tak, abychom se s ním konečně utkali, abychom eventuálně, rozhodneme-li se na 
základě všech analýz, které budou, převzali i za nulu a to území vyřešili. 
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p. Marek Dostál:
 Pane náměstku Měřínský, chtěl jsem se vrátit k vaší poslední poznámce, takže můžeme jít 

domů. 

Ing. Měřínský:
 ITA - Těch pracovních skupin v ITA je za Přerov v nich nominováno maximálně dva až tři. 

To není jen o Přerovu. My máme dostatek odborníků k tomu, abychom ty dva až tři lidi 
obsadili. To je celé. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pane Dostále. Jen krátká replika na vás. Měl byste si být vědom povinnosti pracovat 

v zastupitelstvu. 

p. Marek Dostál:
 Nechápu, proč pan Měřínský to neřekl rovnou, proč to zaobalujete pod takovéto zbytečné 

poznámky.

Mgr. Rašťák:
 Chci se vrátit k hotelu Strojař. Občané dobře vědí, že už minulé zastupitelstvo schválilo jasný 

záměr úplatného převodu areálu hotelu Strojař do vlastnictví města za maximální kupní cenu 
ve výši maximálně 40 mil. Kč. Nikoliv jak bylo uvedeno ve sdělovacích prostředcích, že 
chceme hotel Strojař koupit za 40 mil. Kč. Všiml jsem si, že jste hned na prvním svém jednání 
rady uložili svým náměstkům Ing. Měřínskému a panu Košutkovi, aby zjistili možnosti 
převodu hotelového komplexu a skutečně nikoliv za maximální cenu 40 mil. Kč. Já 
předpokládám, že to vyjednávání je spíše o „nule“ než o nějaké částce. Ta jednání už 
proběhla, i ta pracovní skupina a pan Zácha tady naznačil, že bychom byli rádi průběžně o tom 
informováni. Jestli je varianta „nuly“ možná, či nikoliv. 

 Na 4. schůzi rady jste projednávali stav finančních prostředků města Přerova.                           
Ke dni 1.12.2014 město Přerov disponovalo na svých účtech částkou přes 300 mil. Kč, čili 
není to malá částka, z toho asi 80 mil. Kč je uloženo na úročených účtech, což je dobrá 
výchozí a startovací pozice pro následující roky i s ohledem na to, že daňové příjmy se 
ukazují, že budou pozitivní. Myslím si, že i v příštím roce zůstane dostatek finančních 
prostředků na některé investice v částce asi 60 mil. Kč. Plus to, co schválíme v následujícím 
rozpočtu. Ta finanční kondice města si myslím, že je docela dobrá.

RSDr. Nekl:
 Myslím si, že není dobré, když se zahazuje vše, co bylo uděláno a zahazuje se slovy, to co se 

tady provádělo. Zaprvé jsem velmi rád, že je pověřencem pro státní dopravní stavby pro naše 
město pan Prachař. Myslím si, že za dobu, co jsem poznal asi osm ministrů dopravy, patřil 
k těm nejlepším a pořád mi není jasné, proč byl odvolán ze své funkce. Asi tam byly zájmy 
vyšší. Chtěl bych poopravit slova pana primátora, že ohledně dopravních staveb se nedělalo 
nic, jen se dopisovalo. Jistě, zastupitelstvo přijalo rezoluce, přijalo prohlášení, ale já sám jsem 
byl účasten na mnoha a mnoha jednáních, na kterých byl primátor, náměstek primátora, 
vedoucí Odboru investic. Měli jsme osobní setkáni s ministry dopravy například v Litovli, 
v Přerově. O situaci byl informován i pan prezident. Pravidelně se o tom jednalo na 
seminářích kraje za účasti pracovníků a zaměstnanců ministerstva dopravy. Dělalo se hodně 
moc práce. Bohužel počátek všeho toho byl, když ministr dopravy pan Bárta řekl, že kolem 
Přerova nic, protože Morava je jeden velký kruháč a nedá sem ani korunu. Tím pádem byly 
investiční peníze staženy. V rámci krize se těžko nacházely pro dopravní stavby. Pane 
primátore, dělalo se hodně, bohužel zájmy některých ministrů byly takové, že si hlídali svůj 
kraj, svou oblast a bohužel ekonomická situace republiky neumožnila, aby se dopravní situace 
kolem Přerova vyřešila. 
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Ing. arch. Horký:
 Já jako předseda pracovní skupiny pro Strojař jen několik informací. V pracovní skupině jsou 

členy stavební inženýři, právnička, architekti, naši náměstci. Další zasedání bude 20.1.2015. 
Do té doby proběhne stavebně technický průzkum této budovy, proběhnou další průzkumy, 
získání podkladů hlukové studie z nejbližšího okolí, geologický průzkum sousedství. Budeme 
ověřovat legislativní a hygienické podmínky i co se týká požární bezpečnosti. Předběžně jsme 
se domluvili, že proběhne workshop, který ověří různé varianty využití, abychom pracovali 
konkrétněji, než jenom s nějakými myšlenkami v hlavě. Abychom to dostali na papír včetně 
způsobu, jakým to financovat. Zápisy pracovní skupiny jsou samozřejmě k dispozici. Pokud 
budete chtít, tak je můžu rozeslat, když se o to přihlásíte. To je maličkost. 

Ing. Měřínský:
 K panu Rašťákovi a jeho představě o skvělé kondici města Přerova. Ukazatel dluhové služby 

je na příští rok 19,41%, což je úplně tragické číslo. Vašich 60 mil. Kč na investice je ve 
skutečnosti 20 mil. Kč na investice. Přerov je v katastrofální finanční situaci. Vy možná žijete 
v představě, že je ve skvělé, ale není tomu tak. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pane Passingere, já si pamatuji, že jste se ptal na nějaká rušení. Můžete to upřesnit. Vy 

vždycky mluvíte tak neurčitě, nejasně, že já nevím, co mělo být zrušeno. 

p. Břetislav Passinger:
 Já předpokládám, že jako člen rady si materiály čtete stejně jako já. Já jsem navrhl revokaci 

hlasování zastupitelstvem o zrušení usnesení rady, aby bylo výběrové řízení na preventistu 
kriminality. Myslím si, že není na tom nic složitého. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Vy jste mluvil o nějakém rušení a občané se na vás obracejí. Vy si nepamatujete, co jste řekl 

před deseti minutami. 

p. Břetislav Passinger:
 To je další bod, kdy jsem říkal, že se na mě obrátili občané města Přerova, že tady v Přerově 

byl velikánský řev, a proto se na mě obrací. Mě je to v podstatě jedno. Na náměstí byly 
zrušeny některé kapely, a že nějakým způsobem někdo do toho zasahoval. Já se ptám, kdo to 
zrušil, kdy to zrušil, proč to zrušil.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pane Passingere, já jsem hrozně rád, že jsem vás osvítil a vzpomněl jste si, na co jste se ptal. 

Já jsem to předpokládal. 
 Tak, jak se na vás obracejí lidé, kteří přišli o zisk, tak, jak se na vás obracejí lidé, kteří přišli      

o hudební zážitek, tak se na nás na magistrátu obraceli lidé telefonicky, e-mailem. V současné 
době projednáváme věci související s hlukem. Jsou tam kvalifikované stížnosti, které 
samozřejmě předcházely koncertům a já jsem byl osobně dotázán občanem Z., proč byly 
zrušeny některé koncerty na nám. TGM. Já jsem mu odpověděl a samozřejmě, když už 
budeme tak nevěcně prodlužovat dnešní den, tak budu citovat svoji odpověď.
„Vážený pane, opakovaně, za poslední tři týdny, se magistrát města setkával se stížnostmi na 
hluk a konec konců i zábavný rozměr / viz. např. NP/ související s pořádáním různých 
vystoupení na nám. TGM - Vánoce v Přerově. Tyto stížnosti byly formou telefonátů, e-mailů, 
osobních setkání ať už na ulicích či přímo v kancelářích magistrátu města. Charakter oslav 
přerovských Vánoc dostal, podle mnohých občanů " hlučný zábavně komerční" rámec. 
Konflikt zájmů mezi částí obyvatel, která se chce bavit způsobem hlučné zábavy a částí 
obyvatel, kteří brojí proti hluku a jsou jím obtěžování, neboť mají rádi klidnější vánoční 
zážitky, existoval a existovat bude. Tak jako je přirozená i názorová různost na žánrovou 
hodnotu programu. Po velmi dlouhém zvažování a po konzultaci s územním pracovištěm 
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Přerov, Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, jsme přistoupili k minimálnímu 
zúžení celoměsíčního programu a to v těch nejexponovanějších časech, tzn. po 19. hodině. 
Vzhledem k tomu, že na den 29. 12. 2014 by po zrušení večerního koncertu bylo 
neekonomické hradit instalaci zvukové a světelné aparatury pouze pro jeden koncert, tak jsme 
přistoupili ke zrušení celé pondělní produkce (dalších dvou programů). Chci vás ubezpečit, že 
redukcí programu nevznikla městu žádná materiální škoda. Ano, rozumím tomu, že části 
přerovských občanů vznikla újma, ztráta hudebního prožitku. Myslím, že by také občané měli 
vědět, že náklady na Vánoce v Přerově stojí letos téměř 1 mil. korun. Ano, jsme na magistrátě 
pro vyvážené "chléb a hry", ale s minimálním nákladem maximální zábavný a kulturní efekt 
pro všechny. 
Statisticky lze ještě uvést, že z 39 připravovaných a částečně již realizovaných koncertních 
vystoupení různých druhů a žánrů za období od 2. 12. do 31.12. 2014 došlo ke zrušení celkově 
4 koncertních vystoupení, tj. 10.2 % . Předem jsme tušili, že odezvy budou různé, ale současně 
již víme, že skladbu kulturních programů na příští rok, které bude pořádat město Přerov na 
nám. TGM, budeme muset pečlivě uvážit a pokusíme se ji maximálně vyvážit na všechny 
strany. Jsme přece radnice všech občanů. Věřím, že přes rozhořčení pochopíte smysl řešení, 
ke kterému jsme přistoupili, neboť program, který je předmětem sváru nebyl "novou 
radnicí" připravován, ani se na jeho tvorbě jinak nepodílela. Program byl a je nejen 
předmětem oprávněné kritiky stran nadměrného hluku, ale je kritizována i jeho nadměrná " 
revivalová " hodnota. Myslíme si, že pestrost zájmů jednotlivých skupin obyvatelstva musí 
najít i odraz v barevnosti vánočního programu Přerova, s využitím více veřejných prostor, 
nejen nám. TGM. Proto, aby se tak stalo, byla zřízena "pracovní skupina" včele s vedoucí 
kanceláře primátora D. Novotnou. A problémem se bude jistě zabývat kulturní komise rady, 
kterou řídí zastupitelka M. Jandová. Osobně budu rád, když přispějete svými návrhy, 
připomínkami a náměty na způsob jak Vánoce v Přerově důstojně slavit. 
Děkujeme za pochopení. V. Puchalský

p. Jakub Navařík, občan Přerova:
 Vy jste, pane primátore řekl, že se lidé obraceli na magistrát, ale magistrát neeviduje žádnou 

oficiálně podanou stížnost. Alespoň podle informací, které jsem se dověděl dnes kolem 9.00 
hodiny ráno. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Na to je velmi jednoduchá odpověď. Nevím, co máte na mysli, co je to oficiální. Já jsem ve 

své kanceláři přijal několik lidí. Přijal jsem několik telefonů a na ulici se setkávám s občany, 
četl jsem i Nové Přerovsko. To jsou pro mě oficiální nositelé názorů na kulturní program na 
nám. TGM. Vy chápete zřejmě oficiálnost nějak úžeji, já ji chápu pochopitelně šířeji. 

p. Jakub Navařík, občan Přerova:
 Já chápu oficiálnost tak, že to má zaevidované podatelna, že je k tomu přiřazené spisové číslo. 

Vaše odpověď mi stačí.

Mgr. Netopilová:
 Pár poznámek. Čekala jsem a nemýlila jsem se, že dnešní zastupitelstvo bude velmi barvité         

a velmi možná až dobrodružné. S potěšením mohu konstatovat, že naše opozice bude aktivní. 
Prosila bych zejména ty zastupitele z opozice, kteří už dneska vystupovali, aby laskavě 
neztráceli paměť a uvědomili si, že se každý den, co zasedá rada, setkáváme a potýkáme 
s dědictvím po předešlé garnituře a dovolila bych si upozornit, například pana Záchu,             
že ostudná kauza Opera Bohemia je spojená a vedou k ní lecjaké nitky. Je spojená 
s přerovskou ODS. Pan Zácha je člověk, který měl v popisu práce v minulém volebním 
období majetek města a je to jeho zásluha, že například škola živnostenská, budova města,
chátrá. Když jsem s ním osobně jednala o této věci, o zvýšení nájmu, řekl mi, že zvýšit nájem 
nemůže, že by to neprošlo, jde o jeho stranického kolegu, tehdy náměstka primátora pana 
Mgr. Kulíška. Jen připomínám, protože se zdá, že někteří zastupitelé ztrácejí paměť velice 
rychle. 
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 Pan Rašťák není jen zastupitelem Přerova, je také krajským zastupitelem. Kdykoliv bude 
připomínat něco k majetku, penězům, vždycky si vzpomenu na to, že i on hlasuje na Kraji pro 
to, aby každý rok například šlo 3,5 mil. Kč na Vysokou školu logistiky pana Kulíška jenom 
tak.   

p. Zácha:
 Připadá mi, že jsme v bodu různé.
 Po vystoupení kolegyně Netopilové se budu velmi umravněně jenom bránit ke kauze Opera 

Bohemia, protože, když se podepisovala Opera Bohemia, já jsem ještě politicky tahal kačera. 
Nebyl jsem zastupitel. Za mé působnosti jsme podali žalobu, kterou jak jsem se dověděl z úst 
pana primátora pravděpodobně město, jak jsem četl, není zřejmě v právu, tak jak proběhl 
soudní spor a město bude pravděpodobně od žaloby ustupovat. 

 Pokud něco máme v osobní rovině, tak to neřešme tady. Já vás o to žádám. Pokud to chceme 
řešit před kamerami, já také budu připomínat osobní věci. Já bych se toho nerad dožil, vážená 
paní Netopilová. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pane Zácho, nevyhrožujte. Snažte se držet věcně programu. Jednání rady diskutujeme. 

Dodržte kulturu a věcnost jednání. My jsme připraveni čelit jakýmkoliv podrazovým atakům. 

Mgr. Rašťák:
 Vraťme se k tomu, co projednáváme. Jinak ukončeme tento bod. 

p. Marek Dostál:
 Já politicky tahám kačera teď. Šel jsem do politiky jako skokan roku. Šel jsem s určitými 

vizemi. Že se pokusíme ten Přerov posunout, ať jsme opozice nebo koalice. Vy se pořád 
ňahňáte v něčem, co tu bylo. Já chápu, že nám pořád chcete ukazovat nějaké nedostatky, ale 
zkuste nám ukazovat nedostatky, které vytváříme teď a ne ty, které byly dinosauří. Já nemám 
s těmi kauzami, co tu byly, nic společného. Teď jste mě urazila. Pokračujme dál.

p. Břetislav Passinger:
 Zopakuji své návrhy. Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

Bod 1) ruší jmenování do pozice manažera prevence kriminality Ing. Jiřího Kohouta dle 
bodu usnesení Rady města Přerova 12/2/4/2014
Bod 2) navrhuje na manažera prevence kriminality vyhlásit výběrové řízení. 

Ing. Kohout:
 Já jsem v podstatě při náběhu do této funkce okamžitě začal konat a je zhruba tři týdny 

rozpracovaný materiál, který by měl asistenty prevence kriminality přivést do Přerova. Je to 
dohodnuto s ministerstvem vnitra. Je dost možné, že celý tento proces zbrzdíte. Moje 
jmenování bylo odůvodněno hlavně časovým stresem. Musíme konat, abychom pro rok 2015 
přitáhli do Přerova nějaké preventivní akce. 

Hlasování o návrhu pana Břetislava Passingera: Při hlasování bylo 8 pro, 20 proti, 7 se zdrželo.

Na základě výsledku hlasování návrhu pana B.Passingera toto znění usnesení.

15/2/3/2014 Manažer prevence kriminality

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. nepřijalo usnesení zrušit jmenování Ing. Jiřího Kohouta do pozice manažera prevence 
kriminality

2. nepřijalo usnesení vyhlásit výběrové řízení na pozici manažera prevence kriminality.
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Primátor Mgr. Puchalský:
 Dávám hlasovat o návrhu pana Mgr. Rašťáka, abychom ukončili diskusi k bodu 3) 

Informace o činnosti Rady města Přerova:  Při hlasování bylo pro 32, 3 nehlasovali.

PŘESTÁVKA 17.11 – 17.24 hodin

Primátor Mgr. Puchalský:

 Zastupitel Ing. Tomáš Dostal složil slib. Nechávám hlasovat o usnesení.

2.  SLIB ČLENA ZASTUPITELSTVA PODLE § 69 ODST.  2  A 3 ZÁKONA 

14/2/2/2014 Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města 
Přerova pana Ing. Tomáše Dostala podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Při hlasování bylo 31 pro, 3 nehlasovali.

pí Tomaníková:
 Ještě jsme neodsouhlasili bod 3) Informace o činnosti rady.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Po projednání informací o činnosti rady, prosím o hlasování.

3. INFORMACE  O ČINNOSTI  RADY MĚSTA PŘEROVA OD 1. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA

16/2/3/2014 Informace o činnosti Rady města Přerova od 1. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova 
od 1. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Při hlasování bylo pro 33, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.
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4. MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Pavel Košutek.

17/2/4/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 5950/51
5990/51 v  k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova –  pozemku . p.č. 5950/51   p.č.5990/51, orná půda, o výměře       
7 m2, v k.ú. Přerov.

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 5950/51  
p.č.  5990/51, orná půda, o výměře 7 m2,  v k.ú. Přerov.

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčuje 
zánik předkupního práva dle bodu 2. návrhu na usnesení, a k podpisu návrhu na vklad práva 
do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 6.2.2015

Předkladatel materiálu p. Košutek:
 žádám o opravu parcelního čísla. Došlo k chybě při přepisu. Jednáme o parcele 5990/51.

p. Břetislav Passinger:
 Proč většina těchto materiálů tak spěchala a nebyla projednána v komisi. Není třeba spěchat. 

p. Košutek:
 Pokud zastupitelstvo nezaujme stanovisko, tak toto předkupní právo zanikne. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Nechci komentovat pana Passingera. V souvislosti s přijetím územního plánu v roce 2011 

došlo k vnosu do katastru nemovitosti tohoto věcného práva ke všem pozemkům, které mají 
charakter veřejných staveb. Město ve prospěch státu a kraje si zajišťovalo dle §101 stavebního 
zákona jistý právní režim. Ten režim nutí město reagovat na návrhy dotčených nebo 
zatížených vlastníků těchto pozemků, kteří městu pochopitelně pozemky nabízejí. Město 
v současné době nechce tyto věci financovat. Otázkou je, jestli bylo správné, že jsme některé 
věci vnesli do katastru a teď se k nim musíme vracet a jsme tím zatěžováni. To nesouvisí 
s žádným spěchem. To je holý, formální fakt. Já tady mohu citovat § 101 stavebního zákona, 
ale to nechci. Je to pouze formální krok. 

Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně.
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18/2/4/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 6649/1      
v  k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č.  6649/1, zahrada, o výměře 578 m2, v k.ú. 
Přerov.

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 6649/1, 
zahrada, o výměře 2.094 m2,  v k.ú. Přerov.

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčuje 
zánik předkupního práva dle bodu 2. návrhu na usnesení, a k podpisu návrhu na vklad práva 
do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 6.2.2015

Při hlasování bylo pro 30, 5 se zdrželo.

19/2/4/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 5896/40 v  k.ú. 
Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5896/40, zahrada, o výměře 1.533 m2, v k.ú. 
Přerov.

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 5896/40, 
zahrada, o výměře 1.533 m2, v k.ú. Přerov.

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčuje 
zánik předkupního práva dle bodu 2. návrhu na usnesení, a k podpisu návrhu na vklad práva 
do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 6.2.2015

Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně.
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20/2/4/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5176/41   
v  k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5176/41, orná půda,  o výměře 966 m2, v k.ú. 
Přerov.

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č.  5176/41, 
orná půda, o výměře 5.668 m2,  v k.ú. Přerov.

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka  k podpisu právního jednání, kterým se 
osvědčuje zánik předkupního práva dle bodu 2. návrhu na usnesení, a k podpisu návrhu          
na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 6.2.2015

Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně.

21/2/4/2014 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č 784 včetně jeho 
součásti – domu č.p. 669, v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č 784, zast. plocha           
a nádvoří, o výměře 820 m2, včetně jeho součásti – domu č.p. 669, v k.ú. Přerov.

Diskuse:
RSDr. Nekl:

 Zastupitelstvo před malou chvílí vzalo na vědomí usnesení rady města, kde jedním z bodů 
bylo jmenování pana Kohouta do funkce preventisty kriminality ve městě Přerově. Tato 
budova leží v prostorách, které jsou dotčeny tím, kam by se prevence kriminality měla zaměřit 
především. Zadruhé, pokud se podaří získat z ministerstva vnitra, a tyto snahy tady byly již 
v minulosti, prostředky na zřízení asistentů prevence kriminality, myslím si, že by jejich 
stanoviště nemělo být daleko od tohoto místa. To znamená, jestli se přemýšlí o tom, že bude 
někde jinde. Chápu městskou policii, že její rozpočet neumožňuje v žádném případě zřizovat 
další detašovaná pracoviště. Nad tím by se měla zamyslet rada při přípravě rozpočtu ohledně 
této problematiky. Trochu mě zarazilo stanovisko organizační skupiny, která nabídku 
projednala 22.8.2014 a doporučila vyžádat si stanovisko městské policie Přerov. 
Pravděpodobně se jedná o zřízení služebny Policie ČR nikoliv městské policie v dané lokalitě. 
Pravděpodobně. Ptal se někdo firmy, komu to nabízí, když pravděpodobně se asi jedná? To je 
takové vysvětlení. Já vím, že to bylo ještě před volbami, ale předkladatel materiálu si mohl  
ověřit přesnost té nabídky, která padla. Můj dotaz je, chápu, že není 6 mil. Kč nebo 600 tis. Kč 
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na nájem, že městská policie nedisponuje takovými prostředky, ale jestli se podaří rozjet ty 
věci, které se týkají prevence kriminality v této oblasti, kde ti asistenti s tím jednotlivým 
příslušníkem městské policie budou v té době, kdy tam mají být, sídlit.

Ing. Kohout:
 Tahle věc je v řešení. Neuvažuje se zatím o koupi ani o nájmu nějaké budovy. Bude dobré, 

když asistenti včetně mentora budou v ulicích a budou tam, kde mají být a diskuse o tom, 
jestli mají být v tom nebo onom baráku, je v tuto chvíli bezpředmětná. Myslím si, že práce 
budou mít v terénu dost a pochůzková vzdálenost ze služebny městské policie na náměstí je 
zhruba deset minut. To nejsou síly rychlé reakce, které musí být do dvou minut na místě. Já 
bych v tom nehledal zase velký problém.

Primátor Mgr. Puchalský:
 K panu Neklovi krátce. Já jsem opakovaně dvakrát nebo třikrát jednal s panem Lebduškou 

z Policie ČR na téma koordinace vztahů mezi Policií ČR a městskou policií. Vyšel z toho 
takový závěr, že ani městská ani Policie ČR nemá zájem využívat již stávající prostory, které 
má k dispozici na vlakovém nádraží. Nicméně, v souvislosti s prevencí kriminality jsme 
diskutovali, zatím naprosto otevřeně, že by ty prostory na vlakovém nádraží mohli využívat i 
městští strážníci v souvislosti jak s prevencí, tak i s ostatními úkony, které souvisí 
s bezpečností v dané lokalitě, tedy ve vyloučených lokalitách. Prostory, které by byly 
zázemím potenciálně na území vyloučených lokalit, jsou k dispozici. 

Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně.

22/2/4/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova - pozemek p.č. 6577/2 v k.ú. 
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod pozemku p.č. 6577/2, ost. plocha, o výměře 483 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 
města Přerova.

Diskuse:
p. Zácha:

 Podstatná je informace, a žádám, jestli by příště mohla být uvedena v důvodové zprávě, že tam 
vedou inženýrské sítě. Pak tím pádem je pozemek neprodejný.

Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně.
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23/2/4/2014 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 
součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 
Přerov I – Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod pozemku p.č. 3991, zast. pl.  a nádvoří, o výměře 211 m2, jehož součástí je stavba - objekt 
bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce Přerov I - Město, vše v k.ú. Přerov, (Svépomoc I/46).

Diskuse:
p. Zácha:

 My s tím materiálem souhlasíme, jenom bych požádal, bylo by vhodné občanům v dané ulici    
a přilehlých ulicích, dát na vědomí, že čekáme na změnu zákona o hmotné nouzi, protože         
ta nervozita v dané lokalitě, co s tou nemovitostí bude, je obrovská.

Mgr. Netopilová:
 Kdyby tady byl přítomný občan B. doplnění a zároveň dotaz. Podle mě, podle toho, jak jsem 

se dívala na obchodní rejstříky a podobně, pan B. by měl být spojen s konkrétní ubytovnou     
na Kojetínské ulici. 

Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně.

24/2/4/2014 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města  Přerova -  části   pozemku p.č. 4934/5  v 
k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod  části pozemku p.č. 4934/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov   
z vlastnictví statuárního města Přerova.

Diskuse:
Ing. arch. Horký:

 Dotyčný je mým klientem, takže nebudu v této záležitosti hlasovat. 

Při hlasování bylo pro 32, 1 se zdržel, 2 nehlasovali.

25/2/4/2014 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 234/1 v k.ú. 
Lověšice u Přerova                                                                                                                                            

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 234/1, 
ostatní plocha, o výměře 410 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova do majetku statutárního města 
Přerova.

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 234/1, 
ostatní plocha,  o výměře 561 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova.

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčuje 
zánik předkupního práva dle bodu 2. návrhu na usnesení, a k podpisu návrhu na vklad práva 
do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Diskuse:
Ing. Symerský:

 V bodě 2) usnesení je, že rozhodujeme, že nevyužijeme předkupní právo k pozemku. 
V důvodové zprávě jsem se dočetl, že se na statutární město obrátil vlastník pozemku dne 
22.9.2014 a mám za to, že naše tříměsíční lhůta k případnému odeslání písemné odpovědi již 
vypršela. Chci se zeptat, jestli není ten bod 2) usnesení zbytečný v tomto materiálu. 

Mgr. Vojtášek:
 Lhůta sice vypršela, ale já bych doporučil materiál v navrženém znění, abychom tak vyjádřili 

vůli. Do termínu nám přišly volby, tak nebyla možnost dodržet tu lhůtu pro projednání. 
Marným uplynutím lhůty dojde k zániku toho předkupního práva ze zákona.

Ing. Tomáš Dostal:
 Předpokládám, že je zbytečné o něčem vůbec hlasovat. Všiml jsem si, že osadní výbor má 

zájem tam vytvořit kruhovou křižovatku, která by byla bezpečná pro výjezd z Lověšic, 
potažmo z druhé strany. Odbor koncepce a strategického rozvoje rovněž doporučuje využít 
předkupního práva k tomuto pozemku, myšleno asi pod kruhovou křižovatkou. Kromě toho, 
že odbor majetku nedisponuje finančními prostředky, tak já dám protinávrh: v bodě 1) 
usnesení schválit záměr a využít předkupního práva. V bodě 2) usnesení rozhodnout,     
že využijeme předkupní právo.

Ing. Tužín:
 Myšlenka zřídit okružní křižovatku je, nicméně zatím to vyplynulo jenom jako podnět občanů. 

Já si myslím, že jsou možnosti jak tu křižovatku zabezpečit jinak. Například světelnou 
signalizací. Dokud nemáme v ruce věrohodný podklad typu studie, který by jednoznačně 
prokázal, že zrovna okružní křižovatka je to správné řešení v této lokalitě a bylo by to 
podloženo souhlasným stanoviskem minimálně majitele komunikace, což je ŘSD a dopravní 
policie, která by takové řešení v dané lokalitě schválila, tak považuji za předčasné ten 
pozemek vykupovat. Považoval bych to za odůvodněné až v okamžiku, kdyby k tomu byl 
důvod a zpracovaná studie, která by potvrdila, že touhle cestou se má smysl dál ubírat. 

Ing. Tomáš Dostal:
 Někde v materiálu jsem četl, že v územním plánu města Přerova je navržena tato kruhová 

křižovatka. Není to tedy jen něco, co si někdo přeje, ale je to už v územním plánu. Já bych 
poprosil, jestli může moje slova potvrdit vedoucí odboru.

Mgr. Vojtášek:
 Materiál musíme projednat. Minimálně bod 1) usnesení. 

Ing. Gala:
 Je pravda, že v dokumentaci okružní křižovatka je. Územní plán má dva způsoby ochrany, to 

znamená předkupní právo a veřejně prospěšnou stavbu. Pokud se zastupitelstvo vzdá 
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zástavního práva, tak veřejně prospěšná stavba zůstává. Ten pozemek se bude muset stejně 
využít pro dopravní záležitosti ať už případně pro okružní křižovatku do budoucna. 
Investorem by nebylo město, investorem by bylo ŘSD, protože je to komunikace I. třídy a 
město by tam případně mohlo udělat chodníkový pás mezi hřbitovem.

Hlasování o protinávrhu Ing. Tomáše Dostala (bod 1) usnesení schválit záměr, bod 2) usnesení 
využít předkupního práva): Při hlasování bylo pro 10, proti 18, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval.

Hlasování o původním usnesení:  Při hlasování bylo pro 25, 10 se zdrželo.

26/2/4/2014 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 5054/1, ost. plocha, v k.ú.  Přerov – dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č.1. ke smlouvě  o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 
28.7.2009 mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím prodávajícím) a 

- MUDr. Z. a Mgr. P.A. – id. podíl 1/3, SJM;
- MUDr. A.L. – id. podíl 1/3;
- MUDr. Z.M. – id. podíl 1/3;

(jako budoucímu kupujícími)

na úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5054/1, 
ost. plocha, v k.ú.  Přerov,  o výměře cca 60 m2, do podílového spoluvlastnictví:

Dodatkem se mění budoucí kupující - MUDr. Z. a Mgr. P.A. – id. podíl 1/3, SJM,  na MUDr. Z.A. –
id. podíl 1/3. Dodatek bude obsahovat nové ustanovení a to, že kupní cena stanovena znaleckým 
posudkem bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu, následného podpisu kupní smlouvy a podpisu 
návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně.
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27/2/4/2014 Bezúplatný převod pozemku p.č. 5024/5 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem, IČ 
60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, o zrušení darovací 
smlouvy, kterou dne 18.11.2013 uzavřely statutární město Přerov jako dárce a Olomoucký kraj 
jako obdarovaný k části pozemku p.č. 5024 (ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Přerov, 
označené v geometrickém plánu č. 5485-186/2011 ze dne 9.12.2011 jako díl „a“ o výměře     
43 m2.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1. 
návrhu na usnesení včetně jeho podpisu

Diskuse:
Ing. Tomáš Dostal:

 Proč zde není nová smlouva, která, jak jsem se dočetl, už byla zaslaná. Mohli jsme to zahrnout 
v jednom balíku, v jednom materiálu.

Mgr. Vojtášek:
 Smlouva již byla schválena dříve. Je to v důvodové zprávě popsáno. 

Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně.

28/2/4/2014 Bezúplatný převod nepotřebných movitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 1 z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Želatovská 8, se 
sídlem Přerov I – Město, Želatovská 2583/8, IČ 49558862.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2014      31.1.2015

2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1 
návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

Diskuse:
Ing. Tomáš Dostal:

 Upozornění – zvolte si jiný termín, protože 31.1.2014 se to určitě nestihne. 



22

Mgr. Dvorský Ph.D.:
 Jedná se o převod, který se týká i jiných základních škol, kde ovšem ta výše toho převáděného 

majetku je nižší než 20.000 Kč a tudíž to rozhoduje přímo rada. Nebylo by rozumné se 
nějakým způsobem zabývat tím, že by takovéto věci mohla řešit v kompetenci přímo rada a 
nemuselo to chodit přímo do zastupitelstva. Jde v podstatě o účetní záležitost. Já nevím, jestli 
z nějakého zákona je to vyloučeno, že to musí projít zastupitelstvem, ale zdá se mi, že je to 
technická věc, která by mohla být přenesena do kompetence rady.

Mgr. Vojtášek:
 Pravomoc bezúplatných převodů nad 20.000 Kč za rok, tedy darování movitých věcí je 

v kompetenci zastupitelstva.

Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně.

29/2/4/2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby uzavřené mezi 
statutárním městem Přerov a TK PRECHEZA Přerov o.s.                    
k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 
3345/14 a p.č. 3345/16 v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby, kterou dne 22.10.2014 

uzavřely statutární město Přerov a TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ 22826611 se sídlem 
Kosmákova 3364/55, Přerov, k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova –
pozemkům p.č. 3343/1 (trvalý travní porost) o výměře 590 m2, p.č. 3344/3 (ostatní plocha –
jiná plocha) o výměře 1522 m2, p.č. 3344/4 (vodní plocha – rybník) o výměře 2105 m2, p.č. 
3345/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 1178 m2, p.č. 3345/14 (ostatní plocha – jiná 

plocha) o výměře 2174 m2 a p.č. 3345/16 (trvalý travní porost) o výměře 709 m2 v k.ú. Přerov, 

na jejímž základě je TK PRECHEZA Přerov o.s. oprávněna mít na výše uvedených pozemcích 
stavbu s názvem „Hala na TK-COURTSOL v areálu TK PRECHEZA Přerov“, a to na dobu 
dočasnou 7 let za celkovou úplatu ve výši 737.430,- Kč včetně DPH. Dodatkem č. 1 se 
nahrazuje stávající znění čl. IV odst. 1 smlouvy o zřízení práva stavby textem:

„Stavebník se zavazuje zaplatit vlastníkovi za právo stavby celkovou úplatu včetně DPH (21%) ve výši 
737.430,- Kč (slovy: sedmsettřicetsedmtisícčtyřistatřicet korun českých) (dále jen jako „úplata“). Na 
tuto celkovou úplatu bude vlastníkem vystaven daňový doklad ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
(§ 21 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb.). Stavebník se zavazuje splácet úplatu prostřednictvím 
pravidelných opětujících se měsíčních splátek ve výši 8.778,93 Kč (slovy: 
osmtisícsedmsetsedmdesátosm korun českých devadesáttři halířů) (dále jen jako „stavební plat“), a to 
vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet 
vlastníka č.ú. 19-1884482379/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pod variabilním symbolem platby 
717000001.“

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
dle bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.
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VARIANTA  II.:
neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby, kterou dne 22.10.2014 uzavřely 
statutární město Přerov a TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ 22826611 se sídlem Kosmákova 3364/55, 
Přerov, k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemkům p.č. 3343/1 (trvalý 
travní porost) o výměře 590 m2, p.č. 3344/3 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 1522 m2, p.č. 
3344/4 (vodní plocha – rybník) o výměře 2105 m2, p.č. 3345/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 
1178 m2, p.č. 3345/14 (ostatní plocha – jiná plocha)      o výměře 2174 m2 a p.č. 3345/16 (trvalý travní 

porost) o výměře 709 m2 v k.ú. Přerov, na jejímž základě je TK PRECHEZA Přerov o.s. oprávněna 

mít na výše uvedených pozemcích stavbu s názvem „Hala na TK-COURTSOL v areálu TK 
PRECHEZA Přerov“, a to na dobu dočasnou 7 let za celkovou úplatu ve výši 737.430,- Kč včetně 
DPH. Dodatkem č. 1 mělo být nahrazeno stávající znění čl. IV odst. 1 smlouvy o zřízení práva stavby 
textem:

„Stavebník se zavazuje zaplatit vlastníkovi za právo stavby celkovou úplatu včetně DPH (21%) ve výši 
737.430,- Kč (slovy: sedmsettřicetsedmtisícčtyřistatřicet korun českých) (dále jen jako „úplata“). Na 
tuto celkovou úplatu bude vlastníkem vystaven daňový doklad ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
(§ 21 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb). Stavebník se zavazuje splácet úplatu prostřednictvím 
pravidelných opětujících se měsíčních splátek ve výši 8.778,93 Kč (slovy: 
osmtisícsedmsetsedmdesátosm korun českých devadesáttři halířů) (dále jen jako „stavební plat“), a to 
vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet 
vlastníka č.ú. 19-1884482379/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pod variabilním symbolem platby 
717000001.“

Diskuse:
Ing. Měřínský:

 Doporučuji variantu II. usnesení.

RSDr. Nekl:
 Dotaz, jestli cena nájmu za necelé 3 000 m2 za 100.000 Kč ročně byla vystřelena od pasu nebo 

dohodou, nebo jestli tam byl nějaký znalecký posudek.

Mgr. Vojtášek:
 Byl objednán znalecký posudek. Jedná se o právo stavby.

Hlasování o variantě II. usnesení: Při hlasování bylo pro 23, 1 proti, 10 se zdrželo, 1 nehlasoval.

5.  FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.

30/2/5/2014 Rozpočtové opatření č. 20

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle 
důvodové zprávy.
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Diskuse:
RSDr. Nekl:

 Zastavím se hned u prvého rozpočtového opatření, posílení rozpočtu o 72,5 tis. Kč pro 
Kulturní a informační služby města Přerova. Jedná se o posílení investičního příspěvku 
z důvodu přesunu konání jednání zastupitelstva z Klubu Teplo do Městského domu v Přerově. 
To nechápu proč, protože je tady hrozná zima. V klubu Teplo zima nebyla. Je nutné 
vybudovat optické trasy mezi objekty a optické a koaxiální trasy do velkého sálu Městského 
domu za účelem realizace televizních přenosů z těchto jednání. Chápu. Co nechápu,                   
že požadavek bude financován z části dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní 
ochrany dětí, kterou město obdrželo v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem       
za rok 2013, jako doplatek výdajů vynaložených v tomto roce. Myslím si, že by bylo účelnější, 
i když samozřejmě ty peníze přišly za to, co se vydalo, posílit právě tu sociální a právní 
ochranu dětí o tuto částku a ne se stěhovat z jednoho kopce pod kopec. Zatím to vidím jako 
zbytečnou akci.

Ing. Měřínský:
 Já na rozdíl od vás nepovažuji za zbytečné, přesun jednání zastupitelstva z Klubu Teplo         

do Městského domu. Protože nebyla vybudovaná optická trasa mezi Městským domem            
a Kabelovou televizí, proto tato trasa byla vybudovaná a byla kryta právě z dotace, kterou 
jsme dostali na sociálně-právní ochranu dětí. Je to čistě technické opatření.

p. Zácha:
 Pojmenujme to pravým jménem, že to stěhování na té technikálii stojí město 72.500 Kč. Je to 

samozřejmě vůle, kterou bylo možné vidět v programu. Já, když se dívám na počet obyvatel, 
kteří jsou přítomni dnešnímu zastupitelstvu, tak je to stejné jako v Klubu Teplo, kde bychom 
se taky vešli. Těch 72.500 Kč šlo využít jinak. Jak říkal kolega Nekl, ještě to, že to bereme        
ze sociálně-právní ochrany dětí, tak to si myslím, že je ostudné. 

 Dávám protinávrh, abychom jednotlivá rozpočtová opatření očíslovali jako 20, 21, 
abychom mohli hlasovat po jednotlivých opatřeních, protože jinak by mě mrzelo, že můj 
hlas bude chybět u těch opatření, se kterými nemám problém.

Pí Sedláčková:
 Budu mluvit k té dotaci. Ta dotace je za rok 2013. My žádáme teď zpětně, podle skutečných 

nákladů. My jsme tu dotaci dostali zpětně za rok 2013. Dotace není ošizena. Není to na úkor, 
je to navíc.

Ing. Kohout:
 Mně se tu líbí, je mi tu přiměřeně. Na Klubu Teplo mi bylo horko. To je subjektivní veličina 

každého z nás. Myslím si, že tady je důstojnější prostředí pro konání zastupitelstva. Pokud si 
pamatuji, tak nikdo z vás neprotestoval za vynaložené prostředky, když jsme se s velkým 
humbukem odsud stěhovali. Ty investice byly nepoměrně větší, než jsou teď.

Ing. Šlechta:
 Chtěl bych poprosit pana Záchu, aby se pokaždé styděl, když se přihlásí, protože ty dluhy, 

které jste nám zanechali, těch 70 mil. Kč na IOP, které bude město nad dotaci platit dalších pět 
let a další částky, tak máte se za co stydět.

Pí Tomaníková:
 Já k problému kde zasedáme. Je rozhodnuto, respektuji to. Vadí mi na tom, že ty peníze, které 

se vrátily, nezůstaly pro děti. 

Ing. Tužín:
 Chci reagovat na pana Záchu. Nevím, jestli jezdí autobusem nebo jak se dopravuje. Myslím si, 

že s ohledem na občany, kteří nemají auto a chtějí se dostat na jednání zastupitelstva, tak 
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z hlediska přístupnosti je určitě umístění v Městském domě, kde zastávka je 5 metrů před 
vchodem daleko ohleduplnější, než konání zastupitelstva, jako veřejného jednání na Horním 
náměstí, kde se v podstatě jakoukoliv hromadnou dopravou nedá dostat. Ani neuvažuju, jak by 
tam dnes lidi šplhali po kluzkém zasněženém povrchu. 

 Nevím jak pan Zácha, ale já jsem v těch lavicích pro občany pár let sedával jak na Klubu 
Teplo tak v Městském domě a mohu tvrdit, že z hlediska občana je prostředí tady určitě daleko 
lepší. Včetně možnosti občerstvení. Pokud bereme ohledy na občany jak z hlediska přístupu, 
tak z hlediska možnosti občerstvení, tak jednoznačně tady je to ohleduplnější. 

p. Břetislav Passinger:
 Já bych s panem Tužínem moc nesouhlasil. Pan Tužín řekl, že na Horní náměstí se nedá 

dostat. Já říkám, že většina občanů se dívá na jednání u televize.

Pan Jakub Navařík, občan:
 Jako občan se stydím za každého zastupitele, který si neumí odpustit osobní útoky.

Ing. Měřínský:
 Chci říct, že ta optika nebude využívaná jenom na zasedání zastupitelstva. Může se využít      

na jakoukoliv akci, která v Městském domě bude.

MUDr. Chromec:
 Aby to nebylo o dojmech a pojmech, já bych chtěl vědět, jaká je tu teplota.

Mgr. Netopilová:
 Ráda bych ujistila všechny, že sociálně-právní ochrana dětí nebude nijak poškozena a 

nebudeme k ochraně jejich práv potřebovat ani Nadaci Malý Noe, ani téměř milion korun, 
kterého se město v předchozím volebním období zbavilo v rámci akce kolem této nadace.

Ing. Tomáš Dostal:
 Na straně 5) čtu, že celkový objem 15,6 mil. Kč slouží k vytvoření rezervy na zajištění 

financování předcházejících akcí a na realizaci nových akcí v příštím roce dle priorit vedení 
města. Chci se zeptat na priority vedení města. 

Ing. Měřínský:
 Co se týká investičních akcí na příští rok, tak ty předpokládané jsou v rozpočtu na rok 2015.

Na straně 33) návrhu rozpočtu je seznam investičních akcí nad 500 tis. Kč, které plánujeme. 
Čili to jsou priority, které máme na příští rok. 

Pí Sedláčková:
 Jsou to hlavně přesuny a zbytek je rezerva, konkrétně jsou to účelové prostředky, které jsou 

automaticky stahovány do rezervy a předpokládáme, že o investičních akcích se bude 
rozhodovat až v příštím roce. 

Ing. Tužín:
 K panu Passingerovi. Já předpokládám, že jako zastupitelé jsme rádi, když slyšíme názor 

občanů a argument, že občané nás mohou sledovat v televizi, přece nemůžeme brát vážně, 
protože občan, který sedí doma u televize, nám svůj názor neřekne. Od toho tady jsme, 
abychom ty názory slyšeli.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pan Zácha chtěl nechat hlasovat samostatně po jednotlivých rozpočtových opatřeních. Přesto, 

že nejsou očíslovány, tak je zcela jasné, které to jsou, jak jdou po sobě.
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p. Zácha:
 Aby tady nebyly ty obstrukce, tak samozřejmě navrhuji, aby ten protinávrh zněl tak,            

že  první rozpočtové opatření č. 20, bude hlasováno samostatně, to znamená těch 72.500 
Kč a všechna ostatní rozpočtová opatření jako číslo 21. Budou tedy dvě hlasování.

Hlasování o protinávrhu pana Záchy:  Při hlasování bylo pro 20, 13 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

Hlasování o rozpočtovém opatření č. 20 (částka 72.500 Kč):  Při hlasování bylo pro 25, 5 proti,       
3 se zdrželi, 2 nehlasovali.

Hlasování o rozpočtových opatřeních ostatních:  Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně.

31/2/5/2014 Změna Vnitřního předpisu č. 16/2014 Fond oprav, modernizací             
a rozšiřování bytového fondu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .../2014, kterým se mění             
a doplňuje Vnitřní předpis č. 16/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

Při hlasování bylo pro 34, 1 nehlasoval.

32/2/5/2014 Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů dle 
přílohy  č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

2. ukládá Radě města Přerova zabývat se vymahatelností poplatků u všech občanů, kteří 
mají trvalý pobyt na území města a stanovením výše poplatků za komunální odpad.



27

Diskuse:
p. Břetislav Passinger:

 Loni jsem navrhoval částku 600 Kč. Myslím si, že to byla motivace, že lidé třídili. Někdo 
navrhoval 500 Kč, neprošlo to. Ta cena by mohla být nižší.

 Dávám protinávrh částku 600 Kč. Aby lidé měli snahu třídit. Určitě mě podpoří paní 
Netopilová, protože s tím vystupovala mockrát. 

 Kdo mi vysvětlí, že jsou osvobozeni od poplatku uvedení v bodě f) poplatníci s místem 
trvalého pobytu v sídle ohlašovny Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, přičemž na území 
města se nezdržují a není znám jejich skutečný pobyt. Kteří jsou to občané?

p. Marek Dostál:
 Když jsem sledoval loni nebo předloni debatu k tomuto tématu, tak když se zvyšoval ten 

poplatek z 500 Kč, tak vím, že na jednu osobu se doplácí. Očekával jsem, že když jste vy jako 
SpP přišli k veslu, tak že částku snížíte. Ubytovny jsou z toho vyňaty, a když vidíme kolik lidí 
je v ubytovnách, ať už s trvalým bydlištěm nebo jiných, tak také produkují nějaký odpad, 
který není zpoplatněn. Viděl bych to zpoplatnit ty lidi, kteří tam žijí, nějakým poplatkem, 
dejme tomu těch 325 Kč. 

 Dávám protinávrh částku 500 Kč.

Mgr. Netopilová:
 Ráda bych navázala na pana Passingera. Nepochybuji o tom, že já i moji kolegové jsme všemi 

deseti pro, aby podobné poplatky byly co nejnižší. Musím zdůraznit, že v době, kdy my jsme 
hlasovali proti zvyšování poplatků za komunální odpad, tak nebyla ještě odsouhlasena 
digitalizace veřejné správy a samosprávy, tedy projekt, který nás bude stát nějakých 150 až 
180 mil. Kč. I když částečně bude nějaká náhrada ve formě dotace, o které už teď víme, že 
nebude ani v té výši, o které se tady dlouhodobě mluvilo, tak se domnívám, že Přerov 
potřebuje každou korunu. Zadlužili jste Přerov fatálním způsobem, naposled právě tímto 
projektem. 

Ing. Kohout:
 Všechny ty návrhy směřují do deficitního financování, to znamená na zvýšení výdajové části 

rozpočtu. Rozpočet je poměrně konzervativní věc. Má obrovskou setrvačnost. My se bavíme   
o rozpočtu, který vychází z mantinelů staré koalice, která řídila město. ČSSD, ODS a KDU-
ČSL. KSČM potichu. To jsou právě ty mantinely, které nás vedou k tomu, že budeme muset 
strpět tento rok rozpočtová pravidla, která byla nastavena minulou koalicí. Bude dobré držet se 
toho, co jste navrhli, protože když rozpočet navrhneme příliš deficitně, tak nám bude do 
budoucna dělat problémy. Dluhová služba 19%. Pokud si letmo proběhnu, kolik se 
proinvestovalo, jak se zaúvěrovalo město, jenom proto, aby se mohlo investovat, tak to jsou 
přesně ta východiska, která nás drží poměrně silně v kleštích. Jestli chceme trošku ozdravit 
rozpočet města, tak se musíme chovat i na příjmové stránce odpovídajícím způsobem tomu, 
jak bylo dlouhou dobu město vedeno. 

Pí Sedláčková:
 Kdyby byla schválena nižší částka, město by muselo dokrýt skutečné náklady. Ostatní města 

mají skutečné náklady daleko vyšší.

p. Marek Dostál:
 Je pravda, že těch 937 lidí, kteří mají trvalý pobyt na Bratrské 34, nám asi těžko zaplatí ty 

poplatky, to je jasné. Navíc je to těžko vymahatelné. 
 K ubytovnám. Rád bych  do toho svého protinávrhu zakomponoval, že majitel ubytovny 

by měl za ubytovaného člověka zaplatit těch 325 Kč. 

Pí Sedláčková:
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 K ubytovnám. Konkrétně platí právnická osoba přímo Technickým službám, nikoliv městu. 
Potom si to kalkuluje do poplatku, směrem k těm ubytovaným. Platí, ale jinou formou. 

p. Marek Dostál:
 Ano, bylo mi to paní Sedláčkovou vysvětleno. Ruším svůj doplňující protinávrh.

pí Tomaníková:
 Vrátím se k ubytovnám. K přihlášení na obci. Když berou podpory, využívají všech svých 

výhod, když mají povinnosti, je to nevymahatelné. Paní Sedláčková říká, že to platí jinou 
formou Technickým službám. Platí jenom část, nikoliv celou částku. 

 Domnívám se, že by mělo zastupitelstvo uložit radě, tady tímto problémem se zabývat     
a zjistit možnosti, jak z této pohledávky udělat vymahatelnou pohledávku. 

Pí Sedláčková:
 Mezi majiteli ubytoven jako právnickými osobami a Technickými službami je klasický 

smluvní vztah. Vztah mezi právnickou osobu a poskytovatelem služby. 

Pí Tomaníková:
 Z ubytoven se odpad nosí do sousedních domů, do jejich popelnic, kde to odpadem přetéká. 

Proto trvám na tom, co jsem řekla, aby zastupitelstvo uložilo radě se tím podrobně zabývat. 

Mgr. Vojtášek:
 Směšujeme dvě věci. Odpad z ubytoven je odpad provozovatele ubytoven. Stejně jako 

kohokoliv jiného kdo podniká. Druhým problémem jsou lidé s adresou pobytu na Bratrské. To 
nemusí být totožné osoby. To spolu nesouvisí. Lidé, kteří bydlí na ubytovně a mají trvalý 
pobyt na ulici Bratrská, pokud takoví jsou, odbor ekonomiky o některých ví, protože po nich 
vymáhá některé pohledávky, a ti nejsou osvobozeni. Ti, o kterých víme, že se zdržují na území 
města Přerova. 

p. Marek Dostál:
 Je nešťastné to, že občan města Přerova dostává poplatek, který je počítán na jednu osobu, ale 

ty ubytovny mají poplatek jinak, na počty popelnic. 

Ing. Měřínský:
 Když se podíváte do materiálu tak vidíte, že částka 650 Kč odpovídá přesně výpočtu sazby 

poplatku. To, co občané platí, opravu stojí ten odpad. Pokud snížíme částku za odpad, bude to 
znamenat díru do rozpočtu. 

Ing. Střelec:
 Byl jsem jmenován statutárním zástupcem, jednatelem Technických služeb města Přerova.    

Za tu krátkou dobu, kdy se prokousávám záležitostmi Technických služeb, bych vám chtěl 
připomenout, že bývalé zastupitelstvo schválilo změnu třídění odpadu. Od příštího roku se 
začne svážet biologicky rozložitelný odpad a začne fungovat kompostárna. Proto bych prosil, 
abychom se k tématu snižování ceny odpadu vrátili po roce fungování kompostárny a teprve 
potom můžeme spočítat, jestli to přineslo snížená nákladů na odpad a potom já nemám nic 
proti tomu, abychom v příštím roce navrhli snížení. Protože to začne fungovat až na jaře 
příštího roku, tak bych se přimlouval za zachování poplatku ve výši 650 Kč.

MUDr. Chromec:
 Vracím se k mému dotazu, jaká je tu teplota. Nemyslel jsem to jako vtip. Existují předpisy pro 

hygienu práce a ty bychom měli dodržovat i my.
 K odpadům - všichni, včetně opozice věděli, že v roce 2013 dluhová služba je kolem 18%. 

Každý, kdo v té době navrhoval částku 500 Kč, byl populista. Každý, kdo to navrhuje dnes, je 
populista. Myslím, že navrhovaná cena odpovídá skutečnosti.
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 S panem Dvorským jsme navrhovali zrušení hazardu, tak zněl protinávrh, že se má zrušit 
hazard okamžitě. Teď jste ve funkci hospodářů vy, a nikdo takovou blbost jistě neudělá. 
Protože bychom měli další díru v rozpočtu, nějakých 35 mil. Kč. Vyzývám současnou opozici, 
aby se chovala odpovědně, nikoliv jako bývalá opozice. Vyzývám ty, kteří navrhují nižší 
částky, aby své návrhy stáhli.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Hygiena práce se vztahuje k pracovnímu prostředí, zpravidla podle zákoníku práce. My 

pracujeme podle zákona o obcích a měli bychom zasedat, i kdyby byla nula, kdyby byla 
potřeba. Já myslím, že je tady prostředí přijatelné pro průměrného člověka, přijatelná teplota, a 
není potřeba se tím dále zabývat.

MUDr. Chromec:
 Žádám, aby mi bylo odpovězeno, jaká je tu teplota.

Ing. Šlechta:
 Rozumím požadavku pana Dostála ohledně ubytoven. 
 Zajímalo by mě, jaké finanční prostředky za odpad platí provozovatelé ubytoven Technickým 

službám. Chci požádat pana jednatele, aby nám tuto informaci do příště poskytl. Kolik občanů 
bydlí na jednotlivých ubytovnách, kolik prostředků bylo vybráno. Budeme mít data, nad 
kterými se můžeme zamyslet a říct si, co je třeba změnit. Tato data nemáme, a proto bych byl 
rád, abychom schválili předložený návrh na cenu 650 Kč.

Ing. Střelec:
 Poplatky neplatí občané Technickým službám, ale platí městu. Informace seženu a předám.

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
 Chci se zeptat na děti do jednoho roku. Je to míněno tak, jak to bylo dříve?
 Já budu hlasovat pro návrh, který počítá s částkou 650 Kč, tak jak je předložený. Myslím si,   

že není úplně nutné používat retrospektivně opoziční rétoriku o tom, že 650 Kč je třeba dát 
proto, že město je šíleně zadlužené. Město stejně za nakládání s odpady doplácí, není to 
výdělečné. Pokud poplatek snížíme, tak udělá to nějakou díru do rozpočtu a my si to 
v podstatě vybereme od občanů někde jinde, například nezrealizujeme nějakou investiční akci. 

Pan Venský, občan Přerova:
 Chci se vás zeptat, pane primátore, jaká spravedlnost je mezi námi, poctivými občany, kteří 

platí a vandaly, co se přihlašují k vám na Bratrskou, kteří platit nemusí. Já si myslím, že když 
je někdo přihlášen na městském úřadě a bydlí kdekoliv v Přerově, tak má platit řádně. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Ano, Já sdílím váš názor. Nicméně, celý systém evidence obyvatel, zákon o místních 

poplatcích a skutečného zjišťování osob, zda využívají systém nakládání a třídění odpadů je 
natolik komplikovaný a náročný, že ho nelze bez ohledu na změnu právních předpisů 
analyzovat. Můžeme v rámci systému, který panuje, navodit atmosféru daleko důslednější 
evidence, důslednějšího zjišťování. Je otázka, zdali naše náklady, které vynaložíme, přinesou 
efekt. Vy musíte pochopit, že obec, za tento stav nese minimální odpovědnost. Jde o státní 
vztah mezi občanem a evidencí. Ten neřeší obec. Obec jen plní úkoly, které jí zákon ukládá. 
Soustřeďme se na projednání vyhlášky a na ty, kteří jsou poplatníky a jsou zjistitelní a zjištěni. 
Kteří jsou v evidenci. Já nepochybuji, že ta nespravedlnost není způsobena obcí. To si 
navzájem uznáme, tento holý fakt. Ta je způsobena více faktory. Já také uznám, že jenom dluh 
rozpočtu nezpůsobuje to, že platíme 650 Kč. My jsme s kolegy v koalici dohodnuti na tom, že 
jedině třídění povede k recyklaci a samozřejmě ke snížení nákladů. O tom není pochyb. 
Bonusy, ve prospěch lidí kteří třídí, v neprospěch těch lidí kteří netřídí, to je další krok, který 
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chceme realizovat. Dnes projednávaná vyhláška je z 99 % totožná, jako byla vždycky 
přijímána. 

p. Marek Dostál:
 Stahuji svůj protinávrh na částku 500 Kč. Přikláním se na částku 600 Kč, jak navrhl pan 

Passinger. Myslím si, že je fakt, že je potřeba nejdříve zjistit, jak bude reagovat třídění 
odpadu na tu situaci. Co se týká třídění, Přerov je už dávno roztříděný na další 4 roky.

pí Jandová:
 Odpovím panu Chromcovi. Podle teploměru, který je v sále umístěn, je tady 20,8 °C.

Ing. Vrána:
 Myslím si, že částka 650 Kč je částka stanovená na základě očekávaných nákladů. Každá 

částka nižší bude představovat ztrátu. Zajímalo by mě, jak ti, co navrhují částku nižší, si 
představují kompenzaci.

Pí Tomaníková:
 Můj návrh se netýká výše poplatků za odpad. Chtěla jsem, aby se rada zajímala lidmi, kteří 

bydlí v ubytovnách nebo jsou přihlášeni na Bratrské. Je mi jasné, že ty peníze jdou na město. 
Proto jsem navrhovala, aby to dostala uloženo rada. Nikoliv Technické služby.

 Zastupitelstvo uloží radě zabývat se vymahatelností poplatku a stanovením výše 
poplatků za odpad.

Primátor Mgr. Puchalský:
 U ubytoven je to jinak. To jsme si vysvětlili. Poplatníkem je fyzická osoba.

Pí Tomaníková:
 Měla jsem na mysli, aby výše poplatků u těch ubytoven, o kterých mluvíte vy, byla podrobena 

rozboru. Jestli je dostačující nebo jestli je tam vůle a možnost z hlediska zákona ten poplatek 
navýšit. 

Pí Sedláčková:
 Právnické osoby neplatí městu. Nemůžeme se zabývat vymahatelností poplatku, není to 

poplatek. Je to klasická služba. Pokud jde o vymahatelnost občanů, provádíme kroky, včetně 
exekutora. Tento systém je zavedený až na maximum. Každá právnická osoba musí dokládat, 
jakým způsobem odpad likviduje. Životní prostředí by mohlo mít podnět.

p. Břetislav Passinger:
 Poradím vám, kde na to vzít. Dobrým hospodařením města Přerova.

p. Neuls:
 Dle sdělení provozovatele na teploměru je 21°C. Víc to nejde, venku jsou extrémní podmínky. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Navrhuji ukončení diskuse. 

p. Porč občan města Přerova:
 Návrhy na snižování poplatků v současné době jsou populistické. Bydlel jsem ve městě, kde se 

primátor chlubil, že poplatky za odpad nevybírá. Běžte se do toho města podívat. To byla 
jedna z iniciativ, která mě donutila vrátit se do Přerova. Neskonalý nepořádek a ten člověk si 
dovolí vykládat v televizi, že nezvyšuje poplatky ze psů. Víme, kolik máme ve městě hříchů. 
Vzpomínaná Škodova ulice. Je to vřed a bude dost dlouho trvat, aby se to zlikvidovalo.

Hlasování o ukončení diskuse:  Při hlasování bylo pro 33, 2 nehlasovali.
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Hlasování o protinávrhu pí Tomaníkové: Při hlasování bylo pro 8, 3 proti, 3 se zdrželi,                 
21 nehlasovalo – ZMATEČNÉ HLASOVÁNÍ.

Mgr. Rašťák:
 Myslím si, že to není protinávrh v tom smyslu, jak bychom ho mohli chápat, protože 

kdybychom schválili tento protinávrh, tak je vyřešeno vše a o vyhlášce už nemusíme hlasovat. 
Já si myslím, že paní Tomaníková neměla na mysli protinávrh, ale doplňující návrh. Tedy 
další návrh na usnesení.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Dobře. Usnesení zní 1) ZM vydává OZV …. a 2) ukládá radě …

Hlasování o protinávrhu pana Břetislava Passingera (částka 600 Kč):  Při hlasování byli pro 3,      
9 proti, 23 nehlasovalo – ZMATEČNÉ HLASOVÁNÍ.

Hlasování o protinávrhu pana Břetislava Passingera (částka 600 Kč):  Při hlasování bylo pro 9, 
20 proti, 6 se zdrželo.

Hlasování o předloženém návrhu doplněném o návrh paní Tomaníkové (bod 1) a bod 2) 
usnesení):  Nejdříve hlasujeme předložený bod 1) usnesení:   Při hlasování bylo pro 32, 3 se 
zdrželi.

Hlasování o bodě 2) usnesení (doplňující návrh paní Tomaníkové):  Při hlasování bylo pro 23,       
8 proti, 4 se zdrželi.

Přestávka 19.16 – 19.28 hodin.

33/2/5/2014 Pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky místních výborů 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pravidla hospodaření s rozpočtovými 
prostředky místních výborů města Přerova v rozsahu přílohy tohoto materiálu.

Diskuse:
Ing. Měřínský:

 Prosím doplnit do usnesení jako poslední větu: v rozsahu přílohy tohoto materiálu.

p. Zácha:
 Prosím o vysvětlení, jaký je rozdíl mezi osadními výbory a místními výbory. Zůstává fakt, že 

akce do 500.000 Kč, tak o tom si rozhodují místní výbory pod vedením příslušného odboru a 
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když si ušetří finanční prostředky a bude toho nad milion, tak si o tom budou rozhodovat 
orgány obce? Rozhodnutí bude na osadním výboru a administrovat to bude město?

Ing. Měřínský:
 Jedinou změnou je výše té částky z 550 Kč na 1.000 Kč na obyvatele.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Určitě vám pane Zácho je známo, co říká zákon o obcích. Zastupitelstvo zřizuje osadní             

a místní výbory. Ve výkladu je pak zcela jasné a logické, že když je něco místní částí, tak je to 
místní výbor. Celou tu dobu jsme používali poměrně nesprávný pojem. Jde o místní výbory, 
protože to jsou části města. 

p. Břetislav Passinger:
 Za chvíli budeme schvalovat rozpočet města Přerova. Připomínám, že dne 15.9.2014 byly 

zrušeny osadní výbory. Ke dni 1.1.2015 byl zvolený předseda místních výborů. Kde jsou 
členové místních výborů? Vymezeným finančním prostředkům je místní výbor povinen 
předložit, při sestavení návrhu rozpočtu řádně podepsaný zápis, jehož obsahem bude rozpis do 
jednotlivých oblastí výdajů. Jak mohl někdo toto tak rychle udělat, když v podstatě žádné 
výbory nejsou, kdo to dělal, jakým způsobem to rozkličoval? Když budeme schvalovat 
rozpočet města, tak má být řádně podepsaný zápis.

Pí Sedláčková:
 Při návrhu rozpočtu se počítalo s částkou 1.000 Kč na obyvatele. Protože ještě není, kdo by 

rozhodoval, tak v rozpočtu je rozepsaná podrobnější původní částka 550 Kč a ten zbytek je 
tam jednorázovou částkou s tím, že až budou nově zvoleni zástupci do místních výborů, tak 
bude formou rozpočtového opatření upraven eventuálně i ten původní návrh a rozepsán ten 
rozdíl, který činí těch 450 Kč na obyvatele. Teď je to ve stavu rozpracovanosti. Bude 
upřesněno, až budou doplněni členové do výborů. Následovat bude ten zápis, na jehož základě 
proběhne to rozpočtové opatření. 

Ing. Kohout:
 Je to jedna z koaličních priorit 1.000 Kč na obyvatele. Máme to v koaličním plánu. Tento 

návrh je důsledek koaliční dohody. Není potřeba to vázat na to, jakým způsobem to bylo 
vypočítáno. 

Ing. Střelec:
 Bojoval jsem za to, aby podhodnocené finance financování místních částí zastupitelstvo 

navýšilo. Každoroční handrkování, které jsme jako předsedové osadních výborů absolvovali 
na městě, jestli dostaneme rekonstrukci toho nebo toho chodníku bylo o ničem, protože stejně 
jsme ničeho nedosáhli. Proto jsme jako koalice navrhli to, aby v příštím roce částka, o které 
mohou osadní výbory rozhodovat, byla alespoň 1.000 Kč. Všichni víte, že na investice nebude 
peněz, tak aby alespoň ty osadní výbory dostaly větší částku, o které mohou rozhodovat. Ještě 
za minulých osadních výborů byly všechny výbory osloveny a měly dát zcela jasně na 
magistrát své prioritní požadavky a sdělit, do čeho chtějí těch 550 Kč tehdy dát. V současné 
době je to dáno a já předpokládám, že ty nově zvolené místní výbory v tom budou pokračovat. 
Osadní výbory si částkou 1.000 Kč polepší.

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
 Já osobně i klub tento materiál podpoříme. Je to z toho důvodu, že dochází k průniku s naším 

volebním programem. My jsme také měli navýšení této částky.

Ing. Tomáš Dostal:
 My také nemáme nic proti 1.000 Kč na obyvatele. Také jsme měli v programu navýšení tohoto 

příspěvku na místní části. Ptám se, jestli je vhodné teď tato pravidla schvalovat, když ještě 
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výbory nejsou a nějakou chvilku nebudou. Nebylo by vhodné, aby i ty místní výbory teď po 
novu si pravidla přečetly, daly k nim připomínky, návrhy, které by se potom projednaly na 
nově zvoleném výboru, který bude následovat a potom se všechno dalo do jednoho nového 
materiálu z již připomínkovaného a mohlo se pokračovat dál. 

p. Břetislav Passinger:
 Pan Dostal to řekl za mě. Já jsem se ptal opravdu na to, nemám problém i 1.5000 Kč dát těm 

místním částem, protože trošičku ty okolní obce znám. V tom problém není, aby někdo nám 
vysvětloval, že je potřeba to posílit. Proč si máme lhát, když místní výbor je povinen předložit 
při sestavení návrhu rozpočtu na příslušný rok řádně podepsaný zápis. Přiznáváte, že není, 
tudíž lžete. 

Ing. Měřínský:
 Nelžeme. Oni mají detailně rozpoložkovaný rozpočet na 550 Kč, ale v rozpočtu je částka 

1.000 Kč. Těch 450 Kč není ještě rozpoložkováno. My s ní počítáme. Ve chvíli, kdy budou 
nové místní výbory, tak budou nuceny rozpoložkovat i zbytek částky.

Ing. Střelec:
 Pane Passingere, hrozně by mě zajímalo, proč to zpochybňujete, když za předcházející dvě 

volební období to tak fungovalo, že předcházející osadní výbory dávaly návrhy a 
zastupitelstvo to takhle odsouhlasilo. Navíc si myslím, že nově vzniklé místní výbory a nechci 
předjímat, určitě budou mít stejné priority jak ty minulé, protože tam většinou dělají lidé, kteří 
o té místní části něco ví. Těší mě velice, že všichni máte ve svých programech podporu 
místních částí. V minulých dvou volebních obdobích jsem nezaregistroval, že by byla velká 
podpora z vaší strany.

Pí Sedláčková:
 Pravidla nejsou jenom pro rok 2015. Jsou obecně i pro další roky. Pokud byste neschválili 

zvýšení z 550 Kč na 1.000 Kč, tak by byl rozpor mezi pravidly a rozpočtem.
 Vše je zpracováno tak, že odpovídá pravidlům o finanční kontrole.

Hlasování o doplněném usnesení (Ing. Měřínský):  Při hlasování bylo pro 34, 1 se zdržel.

34/2/5/2014 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace TK Precheza

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace subjektu TK PRECHEZA 
PŘEROV o.s. se sídlem Kosmákova 55, 750 02  Přerov, IČ: 228 26 611, na částečnou úhradu nákladů 
spojených s pořádáním 15. ročníku vyhlášení výsledků ankety o nejlepší české tenisty Zlatý kanár.

Při hlasování bylo pro 27, 2 proti, 6 se zdrželo.
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35/2/5/2014 Žádost o prodloužení lhůty - vrácení zápůjčky, dodatek ke smlouvě

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce 
číslo MMPr-SML/0686/2014 uzavřené dne 26. 6. 2014 mezi statutárním městem Přerovem jako 
zapůjčitelem a subjektem DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s., se sídlem Družstevní 235/39,     
750 02  Přerov III-Lověšice, IČ: 49558048 jako vydlužitelem.

Dodatkem číslo 1 se mění článek I odst. 1 smlouvy o zápůjčce tak, že text:

"Zapůjčitel se zavazuje poskytnout vydlužiteli bezúročnou zápůjčku na základě jeho žádosti ze dne 29. 
8. 2013  na účely spočívající v předfinancování projektu Dostavníčko s divadlem – mezinárodního 
festivalu ochotnického divadla, konaného v roce 2014 v Přerově ve výši  395.000,-- Kč (slovy 
třistadevadesátpěttisíckorunčeských) a vydlužitel se zavazuje vrátit  zápůjčku v plné výši ve lhůtě 
nejpozději do 31. 12. 2014."  

se nahrazuje novým textem 

"Zapůjčitel se zavazuje poskytnout vydlužiteli bezúročnou zápůjčku na základě jeho žádosti ze dne 29. 
8. 2013  na účely spočívající v předfinancování projektu Dostavníčko s divadlem – mezinárodního 
festivalu ochotnického divadla, konaného v roce 2014 v Přerově ve výši  395.000,-- Kč (slovy 
třistadevadesátpěttisíckorunčeských) a vydlužitel se zavazuje vrátit  zápůjčku v plné výši ve lhůtě 
nejpozději do 30. 6. 2015."   

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Při hlasování bylo pro 34, 1 se zdržel.

6. NÁVRH  ROZPOČTU  STATUTÁRNÍHO  MĚSTA  PŘEROVA  NA ROK  2015

36/2/6/2014 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2015:

příjmy 696 181 900 Kč
výdaje 662 843 600 Kč
financování    33 338 300 Kč
  (dle příloh č. 1 a 2)

2. schvaluje rozpočtový výhled do roku 2017 uvedený v příloze č. 3,

3. stanovuje, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdaje specifikované v příloze č. 4,
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4. bere na vědomí, že transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a na 
sociálně – právní ochranu dětí jsou zapracovány do rozpočtu na rok 2015 v předpokládané 
výši a zařazeny na příjmovou položku 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení 
závazných ukazatelů ze schváleného státního rozpočtu na rok 2015 bude rozpočet upraven 
formou rozpočtového opatření,

Diskuse:
Ing. Symerský:

 Předseda a členové finančního výboru budou voleni až po projednání návrhu rozpočtu. Tudíž 
finanční výbor tento zásadní materiál nemohl projednat. Projednání tak důležitého materiálu 
ve finančním výboru považuji za zásadní. 

 Tento rozpočet mohl být projednán na příštím zasedání zastupitelstva a mohli jsme z kraje 
roku hospodařit v rámci rozpočtového provizoria. Nic zásadního by se nestalo. Z tohoto 
důvodu návrh rozpočtu nepodpořím. Předložený návrh rozpočtu je stejně, jako tomu bylo i 
v minulém roce, statický finanční dokument. Pro lepší přehlednost bych možná na příště 
doporučil, aby obsahoval i sloupeček, kolik bylo schváleno v té které položce rozpočtu v roce 
předchozím. Takový rozpočet by potom poskytoval lepší srovnání jednotlivých položek 
rozpočtu mezi jednotlivými lety. Co se týká důvodové zprávy, tam se dočteme, že značným 
rizikem a doposud velkou neznámou pro něj může být zejména realizace projektu, který tady 
dneska byt zmiňovaný, IOP 09, kdy jsme načerpali úvěr 79 mil. Kč a v souvislosti se 
značnými prodlevami v realizaci projektu může hrozit, že bude zpoždění v poskytnutí této 
dotace, případně by nemusela být přiznána v té výši, kterou očekáváme. 

 V této souvislosti bych rád poprosil o zodpovězení dotazu, zda se nemůže stát, že bychom na 
projekt nedostali vůbec žádnou dotaci a byli bychom nuceni hledat financování pro celou 
částku plánované dotace, s čímž předložený návrh v žádném případě nepočítá. 

 Nemalá obava mě přepadla, když jsem se podíval na rozpočtový výhled pro roky 2016 a 2017.  
Zejména na položku granty, podpory, dotace a dary, která by se měla postupně snižovat v roce 
2016 na 16.6 mil. Kč a v roce 2017 na 14.6 mil. Kč. Sám sebe se ptám, zda to nebude soumrak 
nejen kultury a sportu v našem městě.

Ing. Měřínský:
 Co se týká rozpočtového provizoria. My si nemůžeme dovolit být v rozpočtovém provizoriu. 

Pokud chceme dotaci na cyklostezku na nábřeží PFB, tak tam je nutné požádat o dotaci do 
10.1.2015. Pokud bychom byli v rozpočtovém provizoriu, tak o žádné dotace žádat 
nemůžeme. 

 Dotace na IOP – dle mého soudu reálně hrozí, že žádnou dotaci nedostaneme. Nemůžeme toto 
riziko vyloučit. 

 Přímé dotace v budoucím období – pokud se podíváte na dluhovou službu města, kde je 
19,4%, tak musíme počítat s tím, že město Přerov prostě nebude v budoucnosti tak štědré jako 
je dneska. 

Ing. Kohout:
 K IOPU – já si jako člen řídícího výboru nejsem vědom, že by byl v nějakém fatálním skluzu. 

Rizika pro neposkytnutí dotace v tomto ohledu jsou minimální. Samozřejmě, nějaké zádrhele 
nastat mohou. Zavádění tak komplikovaného projektu nebude jednoduchou věcí. Velké riziko 
vidím v kontextu vyšetřování policie. Tam mohou nastat obrovské problémy. Já doufám,       
že všichni pochopí, že pokud toto dopadne do rozpočtu, tak to není odpovědností stávající 
koalice. 

Mgr. Rašťák:
 Nabídka tady toho projektu se těžko dala odmítnout a my jako zastupitelé a samospráva jsme 

byli přesvědčováni v tom smyslu, abychom se zapojili do projektu, jak tou nabídkou 
ministerstva, tak úředníky a vedením magistrátu. Proto je ta záležitost ještě komplikovanější. 
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Chci připomenout, co tady pan Měřínský několikrát řekl. Jakési katastrofální číslo dluhové 
služby 19,4%. Dluhová služba 19,4% pro nastávající rok 2015, protože tam je právě ta velká 
splátka tohoto úvěru 80 mil. Kč. Tím narůstá ta dluhová služba. Je otázka, jestli to číslo 19% 
je katastrofální. Já si myslím, že není až tak katastrofální při dnešních úvěrových podmínkách, 
které jsou poměrně nízké. 
Na straně 38) splátky úvěrů a půjček pro rok 2015 je ukazatel dluhové služby 19%, ale v těch 
ostatních letech i v letech předchozích ta dluhová služba vždy byla kolem 10% a 
v nadcházejících letech se bude snižovat a bude pod 10%. Nestrašme se tady nějakými 
fatálními čísly. 
Není důvod rozpočet, tak jak je navržen, neschválit. Nic lepšího v tuto chvíli nejsme schopni 
vymyslet.

Ing. Kohout:
 Myslím si, že v těch následujících rozpočtových kapitolách není započítaná případná splátka 

úvěru, pokud nedostaneme dotaci. 

p. Navařík, občan Přerova:
 Tady zaznělo, že si Přerov nemůže dovolit vstoupit do rozpočtového provizoria. Přesto 

předkládáte rozpočet pouhých 52 hodin před začátkem toho roku. 
 Proč nemohl být rozpočet předložen dříve, když veřejné projednání s občany probíhalo už 

3.12.2014. Týden poté se sešla rada, která udělala nějaké úpravy, ale není mi jasné, proč se 
čekalo s návrhem rozpočtu na poslední chvíli.

 Pro granty, dotace a podpory je vyčleněna částka 18,6 mil. Kč. Hned v následujícím bodě se 
bude schvalovat rozdělení přímých podpor v celkové hodnotě 12,8 mil. Kč. To znamená, že 
z grantových peněz toho moc nezůstane a to i přes to, že bylo deklarováno, že přímých podpor 
bude naprosté minimum, a že naprostá většina peněz půjde právě do grantů, které budou 
vyhlášeny pro příští rok. 

Ing. Měřínský:
 Pokud jsem mluvil o tom, že město si nemůže dovolit být v rozpočtovém provizoriu, tak to 

bylo v souvislosti s tím, že pokud je město v provizoriu, tak nemůže čerpat žádné dotace ani o 
ně žádat. 

 K termínu zastupitelstva – podle mě není problém v tom, že zastupitelstvo je 29.12., protože 
když dneska rozpočet schválíme, tak bude platit od 1.1.2015.

 Přímé dotace a granty – bude to v příštím bodě. Pokud zastupitelstvo města Přerova změní 
návrh, který předkládá rada, bude větší část na granty a menší část na přímé podpory. Tady je 
to vůle zastupitelstva, nikoliv jenom nás. 

Ing. Symerský:
 Děkuji za informaci, že projekt IOP není ve značném skluzu.

Mgr. Netopilová:
 Ráda bych opravila pana Rašťáka, protože věc kolem digitalizace není taková, jak se nám tady 

předkládá. Přerov je myslím jediné město, které šlo v digitalizaci do všech oblastí, myslím, že 
je jich devět nebo deset. Jiná města, jedná se jenom o statutární města, kterým byl nabídnut 
tento projekt, šla pouze do některých oblastí a částí digitalizace. Z materiálů, které máme 
k dispozici, i z osobních hovorů, například s úředníky magistrátu vím, že upozorňovali na 
zbytečnost či nevýhodnost určitých částí a taktéž už jsme se bavili s technickým dozorem 
například o tom, že technologie samozřejmě velmi rychle zastarávají v této oblasti, a že 
digitalizace v Přerově je jakýmsi pilotním. Nelze ani pořádně říci, na kolik by takováto 
záležitost měla přijít. Po všech stránkách jde o projekt, řekněme velmi pochybný. S jeho 
důsledky si budeme ještě hrát pořádně dlouho. 
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Ing. Lajtoch, občan Přerova:
 Bývalá koalice si nechala zpracovat analýzu hospodaření města za roky 2010 – 2013. 

Samozřejmě kritizuje určitou část hospodaření, na druhé straně, pokud se týká zadluženosti
píše: „dluh města Přerova v přepočtu na obyvatele výrazně převyšuje jeho úroveň u 
srovnatelných měst, jeho dluhová služba rozpočet příliš nezatěžuje. Podíl dluhové služby na 
běžných příjmech města Přerova je poměrně nízký a v posledních dvou letech dosahoval 
úrovně 6%. Tím pádem neomezuje ostatní výdajové změny. Podíl úroku na běžných příjmech 
neobsahoval ani 0,5% běžných příjmů.“
Jsme zadluženi, máme rozpočet necelých 400 mil. Kč. Pokud pan Kohout, který je odborník 
na informační technologie dotáhne elektronizaci veřejné správy do konce. My jsme několikrát 
diskutovali na ministerstvu pro místní rozvoj. Pan Vrána tam má své lidi, tak si to může ověřit. 
Tento projekt se určitě zdárně dokončí, my dostaneme 85% dotace a část dluhu, který byl 
krátkodobě, bude vyřešen. Zůstává nám nějakých 250 mil. Kč. Nemyslím si, že je to zásadní. 
Za rok 2013 byl hospodářský přebytek přes osmdesát milionů. V letošním roce ten přebytek 
bude obdobný. Poprosil bych, abyste se dívali dopředu a nejenom říkali, my nic nemůžeme, 
my jsme chudáci, zadlužení. 
Projekt IOP si myslím, že je dobře nastartován.

Ing. Kohout:
 Informační technologie neřeším, ani nebudu řešit. Co se týká IT technologií, na to se rád 

podívám a dohlédnu a myslím si, že jsem schopen nějakým způsobem korigovat běh projektu. 
Já netuším, kde berete takovou jistotu, že to, pokud se nedotáhne projekt do konce, bude naše 
vina. Vy už jste se ve spoustě věcí mýlil. Vy jste nevěřil, pane exprimátore. Možná jste nevěřil 
ani do voleb, ale já doufám, že teď už veškeré věci, které souvisí s během projektu, budou tak, 
jak mají. To znamená, připomínkování ze strany magistrátu, za jednotlivé odbory, což je velmi 
důležitá část celého projektu. Váš přístup, který byl zaměřen výhradně na získání dotace, ještě 
neznamená, že celá investice bude mít přínos pro město. Je velmi důležité si pohlídat spousty 
dalších věcí. Já si nemyslím, že byly všechny prováděny korektně a správně.

Mgr. Rašťák:
 My teď hovoříme o tom, že ten projekt zavádění informační služby, který jsme schválili, může 

přinést problémy městu, a že je to určitá zátěž pro město. Jsme za to kritizováni. Chtěl bych 
vidět situaci opačnou, kdybychom žádný takový projekt nepřijali, technika by se 
nezdokonalovala, nevyužili bychom dotaci. Byli bychom kritizováni za to, že jsme špatní
hospodáři. Nabídka, která přišla od ministerstva, se těžko dala odmítat. 

Ing. Kohout:
 Já jenom upřesním, nejde o modernizaci technického vybavení magistrátu. Nakupování 

nových technologií to je zcela jiná věc.

Mgr. Netopilová:
 K panu Rašťákovi. Jiná města, opakuji, šla jenom do některých oblastí. Nebylo nutné v rámci 

projektu jít do všech oblastí.

Ing. Tomáš Dostal:
 Mrzí mě, že všechny místní části, vyjma Předmostí dostanou 1.000 Kč na obyvatele a mohou 

si s nimi hospodařit. Předmostí je z tohoto vyjmuto. Když se podívám do rozpočtu, tak jsem 
tady našel pouze 150 tis. Kč na nějakou havárii a 30 tis. Kč na sundávání tapet v nějakém 
objektu. Tedy žádné investice do chodníků, úpravy prostranství jsem nenašel. Vůči Předmostí 
mě to velice mrzí.

Ing. Měřínský:
 Předmostí je sice místní část, ale nikdy s ní nebylo zacházeno v rozpočtu jako s ostatními 

místními částmi. Předmostí bylo bráno jako součást města Přerova. Bylo do něho investováno 
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více než do jakékoli místní části. Tato kritika je nemístná. Je to neznalost věci, jak se financuje 
Předmostí.

 K panu Rašťákovi – vy jste byli tak dobrými hospodáři, že část radnice skončila na lavici 
obžalovaných. 

p. Navařík, občan Přerova:
 Pokud Předmostí není místní část jako jiné místní části, tak na co má místní výbor?

Ing. Měřínský:
 Předmostí je, co se týká financování bráno jinak, než ostatní místní části. Nemá status v téhle 

oblasti rozpočtu, že by mělo, tak jak ostatní místní části jenom vyhrazenou částku, se kterou 
by mělo pracovat. 

Ing. Střelec:
 K panu Navaříkovi – možná byste se mohl podívat zpátky, protože Předmostí bylo 

opravováno z jiných státních zdrojů, například program Panel apod. Když se podíváte na 
vybavenost některých místní částí, kde není ani kanalizace, tak vaše připomínka je opravdu 
bezpředmětná. 

Mgr. Rašťák:
 Pan Měřínský hovořil o nějaké kauze, která by měla souviset s rozpočtem města. 

Nezaznamenal jsem, že by v rozpočtu města chyběly peníze, nebo nějaké peníze někdo 
zpronevěřil. To jsem nikde neslyšel. To asi nebylo úplně přesné.

Primátor Mgr. Puchalský:
 K panu Rašťákovi jednu drobnou poznámku. Tak, jak rozpočet projednáváme a kdo k němu 

vystupuje, já chápu, že pak pan exprimátor se obhajuje. Já to respektuji. Na druhé straně, 
v zastupitelstvu sedím osm let, hospodařeno s rozpočtovými prostředky a s majetkem města 
nebylo dobře. Uvedu pouze dva příklady. Škodovu ulici a účast Přerova v Letišti Přerov, a.s. 
Kdybychom měli jenom prostředky, které šly do letiště k dispozici, tak bychom jistě opravili 
více chodníků nebo komunikací nebo dali více na sport, kulturu a sociální věci. O tom není 
pochyb. Kdybychom prodali důvěryhodnému partnerovi Škodovu ulici za minimálně ty 
peníze, na které zněl znalecký posudek, tak bychom mohli totéž. Já nechci se dívat do 
minulosti. Budoucnost nás nečeká nijak růžová. Do roku 2023 jsou nepochybně rozloženy 
splátky úvěrů, které nijak významně nezatěžují rozpočet, ale zatěžují. Ty peníze prostě 
nemáme. Dívejme se na ty věci opravdu komplexně a seriózně. Myslím, že k IOPU jsme 
nemuseli přistoupit a měli bychom zajištěný stejný standard v digitalizaci správy, jako budeme 
a ještě pět let ho budeme udržovat. Co budeme dělat za pět let, když ten systém neudržíme. 
My o tom dnes a denně hovoříme se specialisty na radnici. Není to ani pro ně jednoduchá věc. 
Škoda, že nemohou tady, a nebylo by to ani dobré, na tomto zastupitelstvu vystoupit, co 
všechno namítali způsobu, jakým ten projekt byl přijat a jakým je realizován. Město nečeká 
žádný růžový sen. Určitě se budeme snažit dělat věci lépe, i na základě takto sestaveného 
rozpočtu. Věřím, že příští rozpočet budeme sestavovat sami bez kontinuity s bývalou koalicí. 

Ing. Tužín:
 S tvrzením pana exprimátora, jestli město je či není zadluženo, se nemůžu ztotožnit. Dluh 

města není jenom to, co je na účtech, ale ten dluh je i na technickém stavu, na infrastruktuře. 
Když se objevuji v Prostějově a vidím, že je to město téměř bez dluhů a přesto chodím po 
opravených chodnících. Naopak Přerov je město relativně zadluženo. Teď se vracím k těm 
číslům. Pokud bych bral absolutní hodnotu toho dluhu, ale to město by bylo opraveno a věděl 
bych, že dalších patnáct let nebudeme potřebovat zásadně investovat, tak bych dal panu 
exprimátorovi za pravdu, že se tu asi investovalo, že je to v pořádku. Bohužel, Přerov nese 
sebou značný vnitřní dluh, nemáme ani pěkné cesty, ani chodníky. Někde nemáme kanalizaci, 
veřejné osvětlení. Přerov má dluh a není vidět, že ty investované peníze by komplexně městu 
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jako celku prospěly- Tady se investovalo lokálně nepřiměřené množství peněz do několika 
vybraných akcí, typu autobusové nádraží, Tyršův most. Město je vnitřně zadluženo. Pokud se 
o dluhu bavíme, tak musíme vzít v potaz, že ten vnitřní dluh bude potřeba současně se 
splácením finančního dluhu postupně řešit.  

Mgr. Dvorský Ph.D.:
 Až budete vládnou, třeba osm let, tak ono se pak bude hůř dívat zpátky a nevěřím tomu, že se 

vám všechno podaří. Město Přerov patří spíš do kapitoly zjizvená tvář měst než perly 
architektury. Rozpočet je zpracován rozumně, pracuje s tím, s čím se pracovat dá. Dlouhodobý 
vývoj v našem státě je takový, že města stále méně a méně jsou schopna sama investovat. Jsou 
závislá na státních dotacích. Výhled do dalších let je horší i proto, že jsme schválili vyhlášku, 
omezující příjmy z hazardu, i když to je krok správným směrem. 

p. Marek Dostál:
 Pane primátore, já vím, že mezi námi je 27 let politický rozdíl, ale zkuste respektovat, že tady 

jsme si všichni politicky rovni. Mě třeba zajímá názor pana Dvorského a myslím si, že tak jak 
opravujete opozici, tak zkuste taky opravovat i své koaliční partnery. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Vynasnažím se být objektivní. 

p. Košutek:
 K panu Navaříkovi – k čemu máme místní výbor v Předmostí. Podílel se na přípravě osmi etap 

rekonstrukce panelového sídliště v Předmostí a bude se podílet na deváté.

p. Břetislav Passinger:
 Dočetl jsem se v rozpočtu, že nám část rozpočtu připravovala odborná firma p. Tesař. Kolik 

nás to stálo?

Pí Sedláčková:
 Cena byla do částky 3.000 Kč.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pan Passinger obdrží písemnou odpověď.

Při hlasování bylo pro 25, 10 se zdrželo.

7.  PŘÍMÉ  PODPORY A GRANTY  NA ROK 2015

37/2/7/2014 Přímé podpory na rok 2015

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4 400 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem HC ZUBR Přerov s. r. o., IČ: 28593006, 
se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Petřivalského 2885/5, na sportovní činnost mládeže do 18 
let v roce 2015,
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2) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ: 47999152, 
se sídlem Přerov, Přerov IV - Kozlovice, na sportovní činnost mládeže do 18 let v roce 2015,

3) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC Viktorie Přerov o. s., IČ: 
66743338, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Sokolská 734/28, na sportovní činnost mládeže 
do 18 let v roce 2015,

4) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 350 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Volejbalový klub Přerov IČ 26550466  
Volejbal Přerov, z. s., IČ: 03660575, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Petřivalského 
584/1, na sportovní činnost mládeže do 18 let   v roce 2015,

5) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 650 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK PRECHEZA Přerov o. s., IČ: 22826611, se 
sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kosmákova 3364/55, na sportovní činnost mládeže do 18 let 
v roce 2015,

6) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov,                   
IČ: 61986364, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Brabansko 566/2, na provoz sokolovny        
v občanské vybavenosti č. p. 566 na parcele p. č. 4338 v k. ú. Přerov v roce 2015,

7) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Žeravice, IČ: 45180521,          
se sídlem Přerov, Přerov XII - Žeravice, U stadionu 214/7, na provoz sportovní haly                
v občanské vybavenosti č. p. 214 na parcele p. č. 165 v k. ú. Žeravice v roce 2015,

8) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 400 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se 
sídlem Přerov, Přerov I - Město, Bezručova 770/4, na provoz:

 kuželny v občanské vybavenosti č. p. 626 na parcele p. č. 4325/2, 4325/3,
 loděnice v občanské vybavenosti č. p. 770 na parcele p. č. 4784/2,
 dvou sportovních hal v občanské vybavenosti č. p. 3250 na parcele p. č. 2656/2 a bez č. p./ č. e. na 

parcele p. č. 2656/3,
vše v k. ú. Přerov v roce 2015,
9) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 130 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

statutárním městem Přerov a subjektem ALFA HANDICAP – Sdružení občanů se 
zdravotním postižením přerovského regionu, IČ: 26602156, se sídlem nám. Svobody 
1963/4, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – osobní asistence v Přerově   
v roce 2015,

10) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 220 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Centrum setkávání, o. s., IČ: 49558200, se sídlem 
Kosmákova 2324/46, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – denního 
stacionáře v Přerově v roce 2015,

11) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Duševní zdraví, o. p. s., IČ: 27836886, se sídlem 
nám. Přerovského povstání 1/2803, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby –
sociální rehabilitace v Přerově v roce 2015,

12) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Jsme tady, o. p. s., IČ: 28553187, se sídlem Sokolská 
520/26, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – centra denních služeb           
v Přerově v roce 2015,

13) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem 9. 
května 1925/82, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – odborného 
sociálního poradenství v Přerově v roce 2015,

14) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem 9. 
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května 1925/82, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež v Přerově v roce 2015,

15) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem 9. 
května 1925/82, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – pečovatelské služby 
pro občany s trvalým pobytem na území města Přerova v roce 2015,

16) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 65 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem 9. 
května 1925/82, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi v Přerově v roce 2015,

17) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 65 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem 9. 
května 1925/82, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Přerově v roce 2015,

18) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem o. s. KAPPA-HELP, IČ: 66743192, se sídlem nám. 
Přerovského povstání 1/2803, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby –
kontaktního centra v Přerově v roce 2015, vč. testování zákonných zástupců dětí na přítomnost 
návykové látky pro potřeby Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Přerova,

19) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem o. s. KAPPA-HELP, IČ: 66743192, se sídlem nám. 
Přerovského povstání 1/2803, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby –
terénního programu v Přerově v roce 2015,

20) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem o. s. KAPPA-HELP, IČ: 66743192, se sídlem nám. 
Přerovského povstání 1/2803, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby –
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Přerově v roce 2015,

21) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení MOST K ŽIVOTU, IČ: 67338763, se 
sídlem Bohuslava Němce 2811/4, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby –
sociálně terapeutické dílny v Přerově v roce 2015,

22) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení MOST K ŽIVOTU, IČ: 67338763, se 
sídlem Bohuslava Němce 2811/4, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby –
sociální rehabilitace v Přerově v roce 2015,

23) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 255 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 
místní organizace Přerov, IČ: 47184418, se sídlem Kratochvílova 2894/35, 750 02 Přerov, 
na realizaci registrované sociální služby – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením pro občany s trvalým pobytem na území města Přerova v roce 2015,

24) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ: 49558561, se 
sídlem U Bečvy 904/1, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – noclehárny v 
Přerově v roce 2015, za podmínky, že sociální služba bude zaregistrována do 31. prosince 
2014 dle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

25) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ: 49558561, se 
sídlem U Bečvy 904/1, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby – azylového 
domu v Přerově v roce 2015, za podmínky, že sociální služba bude zaregistrována do 31. 
prosince 2014 dle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů,

26) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ: 49558561, se 
sídlem U Bečvy 904/1, 750 02 Přerov, na realizaci registrované sociální služby –
nízkoprahového denního centra v Přerově v roce 2015, za podmínky, že sociální služba bude 
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zaregistrována do 31. prosince 2014 dle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů,

27) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČ: 
40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 13 - Stodůlky, 158 00 Praha, na realizaci 
registrované sociální služby v roce 2015 – azylového domu v Přerově pro matky s dětmi s 
trvalým pobytem na území města Přerova,

28) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČ: 
40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 13 - Stodůlky, 158 00 Praha, na realizaci 
registrované sociální služby – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Přerově v roce 
2015,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2015

29) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 850 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem „Nadační fond Přerovského jazzového 
festivalu“, IČ 49558005, se sídlem Přerov, Kratochvílova 1, na náklady spojené                      
s uskutečněním XXXII. Československého jazzového festivalu v roce 2015,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2015

30) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková 
organizace, IČ: 00097969, se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, na provoz Záchranné stanice 
pro živočichy a poradenskou a osvětovou činnost v roce 2015.

Body 1-30 jsou zpracovány dle přiložených Zásad dotačního programu I – Přímé podpory pro rok 
2015.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2015

31) pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle 
bodu 1-30 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu,

32) schvaluje výjimku ze „Zásad pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)“ z 16.04.2007: „Pro rok 2015 se 
pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti EVVO na území města vyčleňuje částka 
200 000 Kč a zároveň dotace přiznaná jednomu žadateli na jednu aktivitu v jednom roce činí 
nejvýše 50 000 Kč“,

33) schvaluje výjimku ze „Zásad pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 
významných staveb na území města Přerova“ z 19.10.2005: „Pro rok 2015 se pro poskytování 
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova vyčleňuje 
částka 150 000 Kč a zároveň dotace na obnovu exteriéru jedné stavby činí nejvýše 50 000 
Kč“.

Diskuse:
Bc. Navrátil:

 Žádám u bodu 4) usnesení opravit název subjektu na VOLEJBAL  Přerov, z.s., IČ 03660575.

Mgr. Přidal:
 Když jsem viděl, že ze tří přímých podpor, že je třicet, tak jsem byl potěšen. Když jsem došel 

k závěru materiálu v oblasti kultury, tak jsem zjistil, že je to naprosto nepřijatelné. Porovnal 
jsem si minulé volební období. V oblasti kultury v přímých podporách v roce 2011 se dal 1 
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mil. Kč pro čtyři subjekty. V roce 2012 to byly čtyři subjekty, rovněž 1 mil. Kč. V roce 2013 
to byly čtyři subjekty, 1,3 mil. Kč. V roce 2014 to bylo dokonce pět subjektů ve výši 1,15 mil. 
Kč. V roce 2015 jeden subjekt Nadační fond jazzového festivalu a dostane 850 tis. Kč. 
Loutkové divadlo slaví příští rok výročí 100 let a dostane dárek, zatím nulu. Dostavník 
připravuje další premiéru, má nulu. Připravuje se IX. ročník folklorního festivalu, který nás 
reprezentuje v celé republice, nula. 
Koalice deklaruje zpracování nové koncepce kultury. Doufám, že ignorace kultury v rámci 
přímých podpor není prvním krokem této koncepce. Možná jste zaregistrovali problémy 
činoherního klubu v Ústí nad Labem, problémy Fidlovačky. 
Těm, kteří kultuře fandí, říkám ano, my na to dohlédneme. 

Mgr. Kouba:
 Proč je návrh tak diametrálně odlišný od veřejného projednání? Opravdu mi nestačí věta, 

dospěli jsme k názoru po veřejném projednávání, že je třeba změnit. Na veřejném 
projednávání jste se dušovali, že paní Pospíšilová ve spolupráci s panem Lakomým, vytvořili 
spravedlivá a jediná možná kritéria pro hodnocení přímých dotací.  Několikrát na to byl dotaz 
především činovníků fotbalu a byli jste skálopevně přesvědčeni, že půjdete s tímto návrhem na 
zastupitelstvo. Ale po projednání jste změnili názor. Mě by zajímalo, co se odehrálo, že jste 
změnili názor. Zajímalo by mě, jestli jste náhodou neuznali, že fotbalisté měli pravdu, a já jim 
přeju v přímých dotacích. Na druhou stranu se ptám, jestli příště všichni musí přijít na veřejné 
projednání a dožadovat se dotací, aby dostali.

Ing. Měřínský:
 Na veřejném projednání nikdy nezaznělo, že to jsou jediná správná kritéria, která jsou 

použitelná. Vždycky tam zaznělo, že to jsou kritéria, která my považujeme za 
nejspravedlivější. Pokud jsme změnili názor na základě diskuse, tak proto, že to není o jednom 
člověku, ale opravdu věc koalice. 

p. Navařík, občan Přerova:
 Bylo tady řečeno, že fotbal dostává stejné dotace jako posledně. Tak nedostává. Když si 

srovnáte přímé dotace, které byly schváleny minulý rok, a které se navrhují teď, tak u jednoho 
z fotbalových klubů je tam meziroční nárůst o 212% do plusu. 

 Chci se zeptat, jestli váš názor změnilo veřejné projednávání a jestli tím chcete pro všechny 
vyhlásit jako precedens, že pokud někdo chce nějakou přímou dotaci, tak musí hodně křičet a 
hodně otravovat. Nebo jestli se, jak jste řekli na veřejném projednávání, ty dotace utlumí, tak 
aby byly s větší částkou granty. Speciálně loutkové divadlo příští rok slaví 100 let své 
existence a v průměru každý rok hraje pro asi pět tisíc diváků. 

Ing. Vrána:
 Jaký je účel veřejného projednávání? Abychom s těmi občany komunikovali. A když zjistíme, 

že občané nejsou spokojeni, tak jejich názor se snažíme vyslyšet. My uznáváme, že to nebylo 
optimálně nastavené, ještě jednou jsme celou situaci zhodnotili a výsledek máte dneska na 
stole. 

Ing. Šlechta:
 Dlouhodobě jsem kritikem přímých podpor. V rámci podpory této koalice a nemožnosti, 

v krátkém časovém horizontu připravit pravidla pro spravedlivější rozdělování, přímé podpory 
schválím. V Přerově máme osm tisíc dětí, z toho 60% se aktivně věnuje buď sportu, nebo 
volnočasovým aktivitám. Většina dětí na tuto podporu nedosáhne. Proto je třeba za přímými 
dotacemi udělat jednou provždy tlustou čáru a to je pro mě tento poslední rozpočet.

p. Zácha:
 Kvituji to, že veřejné projednání bylo. Apeloval bych na kolegy zastupitele, aby se příště 

zúčastnili. Ti zastupitelé, kteří tam byli, by se dali spočítat na prstech jedné ruky. 
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K tomuto materiálu, jestli jsem to správně pochopil, jsou to poslední přímé podpory. 
Předpokládám, že příští rok bude zpracován grantový program, který bude vyhlášen už třeba 
v polovině roku, aby byla jasně daná kritéria a bylo dost času na to, aby se ta částka rozdělila. 
V zásadě je jedno, jestli to dáme v přímé podpoře nebo v grantech. Jde o to, aby organizace a 
kluby na konci roku věděly, s čím můžou počítat v následujícím roce.

Ing. Kohout:
 Já se snažím najít způsob, jak uspokojit všechny z omezeného rozpočtu, který plyne z toho 

skvělého hospodaření. Já to prostě neumím najít. Tak komplikované, vícekriteriální 
posuzování toho, kdo, co nutně potřebuje. Já jsem to v životě nezažil. Za sebe můžu říct, že 
hlavní, co rozhodlo pro to, abych podpořil změnu financování i po veřejném projednávání 
bylo, že kluby by se dostaly do rozpočtového provizoria a bylo by to velmi tvrdé. Já si 
myslím, že každý krok, který uděláme, bude po zásluze odměněn. Já osobně jsem na to 
připravený. Budeme se snažit dělat to tak, aby to dostatečně dopředu bylo čitelné. Což v tomto 
případě nebylo možné. Málo času, jsme u kormidla zhruba měsíc, s Titanikem se za měsíc 
zatočit nedá. Musíme ctít zažitá pravidla, která tady dlouhá léta byla. Jestli se najde dost 
kritiků té vstřícnosti, kterou jsme udělali, tak příště můžeme trvat na svém, i když to bude 
špatně. Budeme to dělat tak, jak se to dělalo vždycky.

Bc. Navrátil:
 K panu Záchovi – když se projednával veřejně rozpočet, účastnil jsem se cesty na ministerstvo 

obrany, kde jsme řešili Strojař. Nicméně, příště se veřejného projednávání účastnit budu.

p. Zácha:
 Nemyslel jsem vás, pane náměstku.
 Zapomněl jsem na přerovskou rokli. Věřím, že to mistrovství Evropy se tam pojede a ty tisíce 

diváků se budou moci účastnit. Pokud se to nedostalo do přímých podpor a nebudu tento 
materiál rozbíjet, prosím, abyste na to mysleli při grantovém programu. Dle mých informací, 
vedení klubu navštívilo vedení radnice a mají příslib. Věřím, že to dopadne dobře.

p. Navařík, občan Přerova:
 Je představa, kdy budou vyhlášeny granty? Někde je stanoveno, že do 31.1. mají být 

připravené podmínky a jestli máte představu, kdy by mohly být vyhlášeny granty, protože než 
ty peníze doputují na účet příjemců, trvá to hodně dlouho.

Pí Sedláčková:
 Koncem roku se Senát zabýval změnou zákona 250, který měl řešit úplně jiné financování 

grantů a přímých podpor. Dne 18.12. Senát to vrátil Poslanecké sněmovně k přepracování, což 
je také důvod, proč se nedala nastavit nová pravidla. Dnes víme, že má být termín účinnosti od 
1.7.2015. Proto se začalo pracovat na nových kritériích. My konkrétně s panem náměstkem 
svoláváme na 5.1.2015 pracovní schůzku, kde se budeme zabývat tím, že nová kritéria si 
zkusíme zkusmo na grantovém programu. To znamená, že 2.2.2015 na zastupitelstvu by mohl 
být vyhlášen grantový program s tím, že v dubnu by mohl být jednotlivým subjektům 
schválené dotace. Od 1.7. budou úplně nová pravidla. Proto se počítá s tím, že by to šlo skoro 
postaru s novými kritérii a současně by se začalo pracovat na nových kritériích pro rok 2016, 
které by byly připraveny v roce 2015.

Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 32, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval.
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8.  ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Pavel Košutek.

38/2/8/2014 3. změna Územního plánu města Přerova - ZADÁNÍ

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona                
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění:

schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 cit. zákona zadání 3. změny Územního plánu města 
Přerova, které je přílohou tohoto návrhu na usnesení.

Diskuse:
p. Zácha:
 Je to ta změna územního plánu, kde vytipujeme objekty, které jsou třeba opuštěny a uděláme 

tam stavební uzávěru, aby nevznikly ubytovny?
 Zítra je poslední možnost, kdy občané mohou podat nějaké námitky a doplnění k této změně? 

Nebo ještě v lednu mohou podávat podněty ke změně územního plánu?

Ing. Gala:
 Jedna věc je třetí změna územního plánu a druhá věc je územní opatření o stavební uzávěře.  

Termín 31.12. se týkal stavební uzávěry. Ta doplňuje tu změnu územního plánu. Než se 
změna územního plánu schválí, bude platit uzávěra. Dne 31.12. končí veřejné projednání, 
uvidíme, jaké budou připomínky, půjde to do rady města. Ta opatření obecné povahy schválí a 
pak bude patnáct dní zveřejněno. V lednu nebo únoru ta stavební uzávěra bude platit. 
Vytipování ploch a objektů, tam jde o to, že se bude doplňovat přípustnost a nepřípustnost 
různých tipů staveb, ubytovacích zařízení v těch stávajících plochách. My do stávajících ploch 
pro bydlení, pro občanskou vybavenost, pro výrobu a smíšené funkce se budeme snažit 
doplnit takové záležitosti, aby nedocházelo k vybudování nových ubytoven. Tímto se nějakým 
způsobem budou omezovat nové ubytovny, ve kterých bude nějaká stavební činnost. 
Samozřejmě se neomezí, pokud se nějaký hotel změní na ubytovnu rekolaudací. To 
neodstraníme. Tady sanujeme něco, co by měl sanovat stát. Je to trochu politické gesto, 
chceme něco s tímto neblahým stavem dělat. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 p. Zácha mě vždycky nabádal, když jsem měl připomínky, že by bylo moudré, kdybychom se 

za ním zastavovali, věci diskutovali před jednáním zastupitelstva. Bude dobře, pane 
zastupiteli, když i vy se budete takto chovat.

Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně.

39/2/8/2014 Dodatek plánovací smlouvy

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města 
Přerova uzavřené 20. 12. 2010 mezi statutárním městem Přerovem, M.B. a Ing. Mgr. R.B.         
na vybudování nové veřejné infrastruktury nové přístupové komunikace včetně veřejného 
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osvětlení, prodloužení hlavních řadů vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, plynovodu     
a nové trafostanice s prodloužením distribuční soustavy elektrické energie nízkého napětí, pro 
novostavby 6 rodinných domů na pozemku p. č. 1219 v k. ú. Čekyně. Předmětem dodatku 
bude změna příjmení paní B.  na   K., rozšíření o pozemek p. č. 1217/2 v k. ú. Čekyně a 
prodloužení termínu využívání od 31. 12. 2016,

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1 
návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

Při hlasování bylo pro 33, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

40/2/8/2014 Záměr zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-
Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická - revokace 
usnesení.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší svoje usnesení č. 808/18/5/2013 z 18. jednání Zastupitelstva města Přerova ze 17. 06. 
2013,

2. schvaluje podporu záměru zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice       
a pokračování záměru propojení cyklostezky Velká Dlážka-Hranická.

Diskuse:
p. Břetislav Passinger:

 S tímto materiálem nemáme problém. Před šestnácti lety jsme to měli ve volebním programu. 
S panem Neklem jsme ho sestavovali, tak vím, že jsme ho tam měli. Přihlašujeme se k tomu, 
co jsme jednou navrhovali. V materiálu se uvádí, že město bude muset uhradit příspěvek ve 
výši minimálně 50% veškerých vyvolaných nákladů na vybudování zastávek Dluhonice a 
Předmostí a ve výši 100% veškerých vyvolaných nákladů na vybudování cyklopodjezdu. Já 
s tím nemám problém, jsem pro. Ale co to je 50%? Kolik je ta částka, o které se tady bavíme?

Mgr. Rašťák:
 To usnesení nebylo, že bychom upustili od celého záměru. To usnesení bylo o tom, že 

upouštíme od záměru vybudovat zastávky v Dluhonicích a v Předmostí. Ten podjezd pro 
cyklisty byl zachován v usnesení a mělo se v tom projektu a v tom záměru pokračovat. 

 K tomu, co vedlo zřejmě minulé vedení města a zastupitele, kteří podpořili toto usnesení. 
Vedlo je k tomu to, že zastávky v Předmostí a Dluhonicích nikdy nebudou moci být jako 
zastávky rychlíkové. Čili ta představa, že v Předmostí nasedneme na Pendolino a pojedeme do 
Prahy nebo do Ostravy se prostě ukázala jako nesprávná. Ty zastávky v Předmostí a 
Dluhonicích budou zastávkami osobní dopravy. V Předmostí nasedneme na jakousi tramvaj a 
pojedeme na hlavní vlakové nádraží v Přerově. A naopak. To byl pravděpodobně jeden 
z důvodu, proč se od tohoto záměru upustilo. Jestli teď Ředitelství správy železniční a 
dopravní cesty se znovu chce tím zabývat, a myslí si, že by bylo dobré takové zastávky mít 
v Přerově, budiž, myslím si, že Přerov si zaslouží tři vlaková nádraží. Když se podíváme na 
menší město Hranice, které má také téměř tři zastávky vlakové. Proč nepodpořit, ale jedná se 
o záměr. My budeme pravděpodobně zjišťovat tady ty souvislosti, kolik to bude stát a pak 
teprve se budeme rozhodovat, jestli do toho projektu vůbec jít nebo nejít. Mám obavy, že to 
nebudou jenom náklady na vlastní zastávku, která bude budována, ale i související záležitosti, 
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jako bude parkoviště, stání pro kola, přístupová cesta, schody, nájezd pro lidi postižené. Určitě 
to nebude levná záležitost v řádu desítek milionů korun.

Ing. Tužín:
 Co se týká výhrady k tomu, že zastávka by nebyla pro rychlíky, ale jen pro osobní vlaky –

chtěl bych říct, že to nevíme. Není zřejmé, jakým způsobem bude rekonstrukce trati řešena. 
Nevíme, jestli je úplně vyloučena varianta stavby nástupišť u těch spojkových kolejí, po 
kterých jezdí rychlíky. Nicméně, i kdyby tam ta možnost zastavení rychlíků nebyla, což nelze 
vyloučit, a ta zastávka, pokud by byla jen pro osobní vlaky, jak tady zaznělo přirovnání, že by 
to byla nějaká tramvaj. No tramvaj by to nebyla, tramvaj má cestovní rychlost 15 km/hodinu a 
vlak asi 70 km/hodinu. Hlavně, ten stejný vlak, který zastavuje v Drahotuších pro dva tisíce 
lidí, v Lipníku pro možná šest tisíc lidí, v Prosenicích možná pro tisíc lidí, tak v Předmostí by 
zastavil pro deset tisíc lidí. Ze všech těch stanic a zastávek na té trati, zrovna tato jedna, pokud 
by vznikla, tak by měla největší potenciál využití cestujícími a ten vlak tam proto jezdí, aby 
obsluhoval velké množství lidí. K zastávce v Dluhonicích – bývá špatně chápána. Možná je 
zavádějící ten název Dluhonice. Ta zastávka není myšlena primárně jako zastávka pro 
Dluhonice, které jsou relativně malé, ale také pro Předmostí, ale ve směru na Olomouc. Jde o 
zastávky sloužící stejným obyvatelům, ze stejné části města, každá z nich na jinou trať a jiný 
směr.
Zaznívají hlasy ve smyslu finančních nákladů. Evropská unie masivním způsobem podporuje 
zejména investice do železnice, čím dál méně podporuje projekty, kde se jenom spraví kolej, 
tam kde byla kolej, nebo se opraví něco, co bylo, ale masivně jsou podporovány projekty, 
které přispívají k provázání jednotlivých typů dopravy. Silnice, železnice, tam kde ta vazba 
nebyla atd. Jsou tu peníze z Evropské unie v rámci operačních programů doprava, jsou tu 
peníze z ITI, jiné zdroje. 
Co se týká cyklistického podjezdu, padlo zase 100%. Ta částka je trochu špatně vyložena.
Těch 100%, že si bude muset platit město, znamená, že nula % dá SŽDC. Ale jsou jiné dotační 
programy, které podporují cyklostezky a teď v rámci ITI budou poměrně velké peníze na 
cyklistická propojení, a to, že získáme nula % peněz od SŽDC ještě neznamená, že nezískáme 
90% třeba z ITI. Opravdu těch možností získání dotací je spousta. Pokud chceme prověřit 
možnosti získání dotací, tak materiál schválíme, a můžeme pokračovat dál v zodpovědném a 
kvalifikovaném prověřování. 

Ing. Kohout:
 Je třeba zdůraznit, že tu řešíme poměrně komplikovaný systém dopravy a bavíme se o tom, jak 

je Přerov přetížen silniční dopravou. Mě to oslovuje i z toho hlediska, že nám poměrně dost 
cestujících ubude, kteří migrují z Předmostí na nádraží a potom teprve cestují do Olomouce. 
Pro lidi to bude mít i finanční přínos v tom, že si koupí jednu jízdenku, sice z Předmostí, 
pokud se nepodaří dálkové zastávky nebo zastávky pro rychlíky, budou muset migrovat na 
hlavní nádraží a tam budou muset pokračovat do Olomouce v rámci jednoho jízdného. To je 
medvědí služba pro městskou dopravu.

Ing. Tomáš Dostal:
 V současné době studie, která je k dispozici na městském úřadě, je o tom, že jsou tam 

navrženy dvě varianty podchodů. První podchod je blíže ke stávajícímu podchodu, druhý je 
dál. Je to právě z důvodu té železniční zastávky. Mě na tom mrzí, že ten perón mezi kolejemi 
byl navržen mezi první a druhou kolej, že není navržen uprostřed, mezi dvěma kolejemi. Podle 
mé logiky, nejsem dopravák, by byly obslouženy všechny koleje a tím pádem by mohly 
zastavovat jak rychlíky, tak místní obsluha Předmostí na to nádraží. 
Chci upozornit, že zásadní je pro Předmostí a navazující místní části udělat nový protlak pod 
železniční tratí, kde máme jedinou časovou příležitost a nechci vyjadřovat nějaké obavy, ale 
abychom se s nějakými studiemi a návaznými studiemi a počítáním občanů, kteří budou nebo 
nebudou jezdit, nedostali do nějakého skluzu a do té dokumentace zpracovatele Českých drah 
se potom aspoň s tím protlakem dostali. 
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Ing. Tužín:
 K panu Dostalovi – to, co navrhuje, není technicky možné. Ty koleje mají jinou výškovou 

úroveň. 

p. Zácha:
 My s tím materiálem máme drobný problém. Už tři roky, když existovala ještě pracovní 

skupina, ve které někteří z vás byli, jsme apelovali na to, že by se konečně občanům mělo 
sdělit, kolik tato sranda bude stát, jestli jednotek nebo desítek milionů, protože existuje na 
úřadě vyjádření SŽDC nebo ministerstva dopravy. Tam bylo sděleno, že kolejiště 50% na 
50%. 50% SŽDC a 50% město. Všechno okolo, to znamená infrastruktura, komunikace, 
cyklostezky, odbavovací hala, to by mělo jít za městem. Taktéž protihlukové zábrany. Byl 
bych rád, kdyby se už někde objevilo, kolik by to město mělo stát, jestli je to z dotačního 
titulu nebo není, protože ty dotace budeme muset zvažovat. Jestli z ITI to dáme na zastávku 
v Předmostí, tak jak v důvodové zprávě to píšete. Je tam jasně napsáno, že ten vlak pojede 
z Předmostí do Přerova. Že vlaky, které jezdí směr Praha nebo Ostrava, tak tam budou jenom 
projíždět. Toto musíme dát na misky vah, kolik to bude stát, jestli to bude financováno 
z našich peněz nebo z dotačních je v podstatě jedno, protože máme spoustu jiných aktivit, kde 
bychom ty finanční prostředky mohli investovat.

 U tohoto materiálu mi chybí vyjádření odboru rozvoje. 

Ing. Jiří Draška, občan Přerova:
 V posledních čtyřech letech jsem byl členem pracovní skupiny, která se zabývala přípravou 

realizace zastávek. Nejsem odpůrcem vybudování zastávek. Tak, jak se dneska zasedáním 
zastupitelstva neslo, že je třeba být hospodářem, uvažovat racionálně, tak bych doporučoval se 
vrátit k závěrům posledního jednání té pracovní skupiny a jsou tady lidé, kteří tenkrát v té 
skupině byli a v podstatě jsme se shodli, že co se týče cyklopodjezdu, tak jednoznačně ho 
preferovat a myslím si, že jsme už tak daleko, že předběžně víme, co by stál. Ta částka se 
pohybuje mezi 14 až 16 mil. Kč. Zatím jsme se nikdy nedobrali k nějaké reálné částce u té 
zastávky. Tehdy jsme doporučovali radě a potažmo zastupitelstvu, bohužel se stala chyba, že 
se to tam nedostalo, tedy aspoň napravit tuto chybu, zjistit opravdu objektivně využitelnost 
této zastávky. Nedělejme si představy, že z těch čtyř tisíc lidí v Předmostí, že všichni budou 
jezdit z této zastávky. Nebude stejně možné zrušit MHD, protože ne všichni budou chtít jet na
nádraží. Myslím si, že v republice existují společnosti, které dokáží udělat objektivní průzkum 
s přijatelnou chybou, kolik občanům z této spádové oblasti by zastávku využívalo, co by stála 
a potom se rozhodovat dál. Je jasné, že jak je v důvodové zprávě, že SŽDC zatím nerozhodlo 
o tom, která varianta rekonstrukce II. etapy se bude realizovat, takže je to asi poslední šance 
na nejbližších padesát nebo sto let tady v tom prostoru něco realizovat, protože jak bude 
hotový projekt na rekonstrukci, tak už se těžko bude do toho vstupovat. Myslím si, že je dost 
času zvážit, ať se nevykládají prostředky, které nebudou využívány. Aby z toho nebyla 
zastávka, která bude zarůstat plevelem.

Ing. Martin Čechál, občan Přerova:
 Rád bych přemluvil zastupitele k jednoznačné podpoře záměru zřízení zastávek v Předmostí a 

Dluhonicích. Tento záměr na zřízení zastávek schválilo minulé zastupitelstvo. Já se nechci 
otírat o jeho funkčnost, ale postupovalo se nadále krokem jeden vpřed, dva kroky vzad. 
Hledaly se důvody, proč to nejde. V Předmostí je několik tisíc občanů, kteří by mohli využívat 
této zastávky. Dejme jim šanci, aby mohli vytvořit poptávku a tím vlakem jezdit. Opravdu to 
přinese Přerovu uvolnění části dopravy, která se bude dít ekologickým způsobem po kolejích a 
další navazující výhody, protože ti lidé se lépe dostanou do práce, směrem do Olomouce nebo 
Hranic.

Ing. Tužín:
 Na pana Záchu a pana Drašku – udivil mě pan Zácha, že by chtěl vědět, kolik by ta zastávka 

stála, protože to byla minulá koalice, která rozhodla o zastavení přípravy železničních 
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zastávek a tím že byla zastavena příprava studií, tak nevíme tu cenu. Vzhledem k tomu, že vy 
jste rozhodli nepokračovat v přípravě zastávek, tím pádem do svých studií SŽDC zastávky 
nezapracovalo, jejich cenu nespočítalo a my tu cenu nevíme. 

 Zatím nemá smysl ptát se, kolik by to stálo, protože v první řadě musíme říct, že to chceme, to 
je ten dokument, co nám leží na stole, že chceme, aby se tím SŽDC zabývalo. Následuje krok 
číslo dva, kdy SŽDC do svých studií zastávku zapracuje. Bude následovat krok číslo tři, až 
bude zastávka zapracovaná ve studiích, tak se spočítá, kolik bude stát. Bude následovat krok 
číslo čtyři. Až budeme vědět, kolik bude stát, tak budeme zjišťovat, jaké by na to šly dotace 
napasovat a vzápětí zjistíme, co z dotací nepokryjeme, tak to bude krok číslo pět, co bude 
město muset pokrýt samo. 

 Pokud jsme neudělali ani krok jedna, tak já to nevím, protože ty čtyři kroky neumíme 
přeskočit. Postupujme systematicky, neprojektujme, ty zastávky nestavíme zítra, 
nezavazujeme se k tomu, že dáme jakoukoliv konkrétní částku na její výstavbu, pouze se 
snažíme, abychom odblokovali zbytečně zablokovanou přípravu, abychom dopracovali studie, 
spočítali ceny a kvalifikovaně rozhodli.

p. Zácha:
 Pane Tužíne, vždycky se říká, nedávejme to do osobní roviny. Tady se už neovládnu. Přece 

jste byl členem pracovní skupiny, tak jak jiní zastupitelé na tomto zastupitelstvu. Já jako 
náměstek, který měl na starosti majetek, ne rozvoj. Měli jste k dispozici veškeré prostředky, 
byl tam i radní města, mohli jste využívat služební auto, mohli jste jezdit na ministerstva. Já 
jsem na několika zastupitelstvech tuto pracovní skupinu vyzýval k tomu, aby doložila 
předběžné náklady na vybudování těchto zastávek. To se nestalo, takže došlo k usnesení, které 
dneska pravděpodobně koalice zruší a já za ODS říkám, my nejsme proti vybudování 
cyklostezky, tu vítáme. Máme problém s těmi železničními zastávkami, takže v tomto 
materiálu budeme hlasovat proti. 

 Ještě jedna věc, která tady zaznívá, bylo by dobře říct, kolik tedy v Předmostí žije obyvatel, 
protože vy jste říkal deset tisíc, pan Draška říká čtyři tisíce. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Všichni zapomínáte na rozvoj města. To mě nejvíce mrzí. Dejme šanci rozvoji města, a když 

bude nad síly města, tak dovedeme zvážit velmi rozumně, že do toho projektu nepůjdeme. 

Ing. Kohout:
 Je to jistá vize, určitý rozvoj města. Připouštím, že se může stát, že budeme rozpočtově zabití, 

že ty finanční požadavky budou natolik velké, že si to jako dobří hospodáři nebudeme moci 
dovolit. Přesto budu hlasovat pro, protože bych to rád zkusil. Je to součástí naší programové 
priority.

Při hlasování bylo pro 27, 3 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval.

PŘESTÁVKA 21.23 – 21.34 hodin.
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9. ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.

41/2/9/2014 „Školy v přírodě“ – Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky 
základních škol zřízených statutárním městem Přerovem ve školním 
roce 2014/2015

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje „Školy v přírodě“ - Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky základních škol 
zřízených statutárním městem Přerovem ve školním roce 2014/2015, včetně podmínek 
financování tohoto projektu. 

Znění projektu, včetně podmínek jeho financování je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2015

2. schvaluje předfinancování části nákladů škol v přírodě – zotavovacích pobytů uvedených        
v bodě 1. tohoto usnesení ve školním roce 2014/2015 pro žáky z rodin v hmotné nouzi, a to ve 
výši dávky pomoci v hmotné nouzi – mimořádné okamžité pomoci v jednotlivém daném 
případě. Uvedené předfinancování části nákladů škol v přírodě nepřekročí celkovou částku 
150 000,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2015

Diskuse:
Ing. Tomáš Dostal:

 V důvodové zprávě se uvádí: „podmínkou přidělení finančních prostředků základní škole je 
zorganizování zotavovacích pobytů pro všechny třídy ve 2. – 5. ročnících“.  Kdyby nějaká 
třída nejela z nějakých důvodů, potom ta dotace padne celá? Musí jet všechny třídy, všechny 
děti?

Mgr. Pospíšilová:
 Tato podmínka je myšlena tak, že ředitelé osloví s nabídkou rodiče žáků 2. – 5. ročníků. 

Samozřejmě záleží na rodičích, jestli tu nabídku využijí nebo nikoliv.

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
 Tento materiál navazuje na projekt, který byl realizován v minulém školním roce. Tato aktivita 

ze strany města, respektive podpora dětí na prvním stupni, 3. – 5. ročníku se váže k projektu 
Státního fondu životního prostředí, se kterým město už nějaké zkušenosti má. V minulém 
školním roce děti vyjely v obdobném režimu. Ta dotace byla 1.000 Kč na hlavu. 

 Protinávrh:  Myslím si, že dotace by mohla být ve výši, v jaké byla v minulém roce. Tedy 
1.000 Kč. Bylo by dobré v této otázce mít koncepci, jednotný systém podpory. 

Bc. Navrátil:
 ČSSD se podílela na sestavování rozpočtu na příští rok. Tam s dotacemi na školy v přírodě 

nebylo počítáno vůbec. 

Ing. Kohout:
 Mám v této chvíli málo informací. Já bych potřeboval znát dopady do rozpočtu. Zdali je to 

ufinancovatelné. Do budoucna by bylo dobré to předjednat, protože takhle přímo na 
zastupitelstvu to těžko rozhodneme. 
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Mgr. Dvorský Ph.D.:
 Já, pokud se týká rozpočtu, si uvědomuji, že je to technický problém. Pokud vím, tak bylo 

schváleno minulou radou, že se v tomto projektu má pokračovat. Nevím, jestli to bylo 
dotaženo do konce, protože se to odehrávalo těsně kolem voleb. 

Ing. Měřínský:
 V důvodové zprávě za odbor ekonomiky je, že to dopad do rozpočtu nemá, protože na to jsou 

vyčleněny prostředky v rezervě. 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Dvorského PhD.: Při hlasování bylo pro 14, 13 proti, 8 se zdrželo.

Hlasování o předloženém usnesení: Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně.

42/2/9/2014 Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech 
spádových základních škol na území statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou       
se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Přerova č. 5/2013 o školských obvodech 
spádových základních škol na území statutárního města Přerova. 
Znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2015

Při hlasování bylo pro 34, 1 se zdržel.

43/2/9/2014 Poskytnutí účelové dotace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje poskytnutí dotace subjektu TK PRECHEZA Přerov o.s., IČ: 22826611,            
se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kosmákova 3364/55, na částečnou úhradu nákladů 
spojených se sportovní činností klubu v roce 2014,

2. neschvaluje poskytnutí dotace subjektu Volejbalový klub Přerov z.s., IČ: 26550466,            
se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Petřivalského 584/1, na částečnou úhradu nákladů 
spojených se sportovní činností klubu v roce 2014.

Při hlasování bylo pro 25, 10 se zdrželo.
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10. SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.

44/2/10/2014 Domov pro seniory Radkova Lhota - žádost o dotaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 500,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Domov pro seniory 
Radkova Lhota, příspěvková organizace, IČ 61985881, Radkova Lhota, č. p. 16, Dřevohostice, 
PSČ 751 14, jako příjemcem dotace, na provoz pobytové sociální služby poskytované 
uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2014, dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle 
bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

Při hlasování bylo pro 34, 1 nehlasoval.

45/2/10/2014 Hospic na Svatém Kopečku - žádost o dotaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Hospic na Svatém 
Kopečku, IČ 73634671, Sadové náměstí 24, 772 00 Svatý Kopeček, jako příjemcem dotace, 
na provoz a podporu odlehčovací služby v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

620 Grantový program v sociální 
oblasti a zdrav.

700,0 - 15,0 685,0

620 Ostatní činnost ve 
zdravotnictví (příspěvek na 

87,0 - 5,0 82,0
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pobytovou soc.službu)

4359 620 Ostatní služby a činnosti v 
oblasti sociální péče

0,0 + 20,0 20,0

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle 
bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

Při hlasování bylo pro 34, 1 nehlasoval.

46/2/10/2014 Rómské sdružení mládeže Přerov - žádost o dotaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 44 500,- Kč            
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace 
a subjektem Rómské sdružení mládeže Přerov, IČ: 70259569, se sídlem Denisova 6, Přerov, jako 
příjemcem dotace, na úhradu energií a nájemného v objektu Přerov, Škodova 12, souvisejících            
s realizací projektu Sportovně kulturní centrum Latino klub, v roce 2014 a v roce 2015.

Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně.

11. RŮZNÉ

47/2/11/2014 Členství města Přerova ve sdruženích

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. potvrzuje setrvání statutárního města Přerova ve Svazu měst a obcí, ve Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska, ve Sdružení obcí Střední Moravy, v Regionálním fondu pro 
přípravu projektů a v Asociaci pro cyklisty,

2. schvaluje vystoupení ze sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, OK4EU           
a OK4Inovace,

3. ukládá primátorovi odeslat písemné oznámení o vystoupení příslušným orgánům sdružení dle 
bodu 2 tohoto usnesení.

Odpovídá: Rada města Přerova, Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ

Termín:   15.12.2014   15.1.2015

4. deleguje primátora Vladimíra Puchalského a v době jeho nepřítomnosti náměstka Petra 
Měřínského jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Svazu 
města a obcí dle stanov,
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5. deleguje náměstka Tomáše Navrátila a v době jeho nepřítomnosti členku zastupitelstva Martu 
Jandovou jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska dle stanov,

6. deleguje náměstka Pavla Košutka  a v době jeho nepřítomnosti náměstka Petra Měřínského 
jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Sdružení obcí 
Střední Moravy, Regionálního fondu pro přípravu projektů,

7. deleguje člena zastupitelstva Tomáše Tužína jako zástupce statutárního města Přerova           
na zasedáních a jednáních orgánů Asociace měst pro cyklisty.

Diskuse:
p. Zácha:

 V důvodové zprávě se hovoří o Regionální agentuře pro rozvoj Střední Moravy. Je to tam 
vyjmenované, nicméně v bodech usnesení tato agentura nefiguruje. Chci se zeptat, jestli jedna 
z těchto zahrnuje i Regionální agenturu, protože v důvodové zprávě se odvoláváte na to, že 
tato agentura nějak spolupracuje při projektu ITI. Nebo se teď o této agentuře vůbec nebavíme 
a bude ji řešit jiné zastupitelstvo?

Ing. Měřínský:
 Přerov není součástí této agentury, ale Regionální agentura spravuje právě Sdružení obcí 

Střední Moravy a současně chce být manažerem projektu ITI. Tedy pokud zůstaneme ve 
Sdružení obcí Střední Moravy, tak posílíme svoji pozici v ITI ve spolupráci s touto agenturou. 

p. Jakub Navařík, občan Přerova:
 Figuruje tam vlastně vystoupení města Přerova z nějaké organizace pro cestovní ruch. Komise 

pro cestovní ruch a kulturu byla ustanovena radou ze dne 4.12.2014 a tak mi přijde zvláštní, že 
se k tomu neměla možnost vyjádřit. Přece jenom tito lidé, kteří jsou tam ustaveni již za tento 
měsíc, pobírají jakousi odměnu, takže něco se pro to udělat mohlo, minimálně se k tomu 
vyjádřit.

Pí Jandová:
 Já bych chtěla vysvětlit zápis usnesení rady, kdy byla ustavena kulturní komise. Byl 8.12. a já 

jsem bohužel ten den onemocněla, a proto jsme se nesešli a máme to naplánované tou 
pozvánkou, kterou jste už dostali na 13.1.2015. Je to z důvodu mé nemoci. Do dnešního dne 
jsem byla nemocná, tak se omlouvám za tu prodlevu, ale myslím si, že to doženeme a ten plán 
práce, který bychom měli mít hotový na únorové zasedání rady, to určitě stihneme. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Naše komise pro kulturu a cestovní ruch nemá přímou souvislost s existencí našeho členství ve 

Sdružení cestovního ruchu. My nadále s cestovním ruchem v rámci Olomouckého kraje 
budeme spolupracovat, ale rádi bychom si vytvořili vlastní koncepci cestovního ruchu, a to 
nechci říct, že zdarma, ale bez podílu na členských příspěvcích v tomto sdružení.

Při hlasování bylo pro 25, 1 proti, 9 se zdrželo.

48/2/11/2014 Delegování zástupce města na valné hromady

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání deleguje na základě ustanovení §84, odst. 2, písm. f),         
s výjimkou §102, odst. 2, písm. c), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
náměstka Ing. Petra Měřínského a v případě jeho nepřítomnosti náměstka Pavla Košutka, na valnou 
hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast.

Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně.

49/2/11/2014 Návrh na personální obsazení výborů Zastupitelstva města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),        
ve znění pozdějších předpisů, předsedy a členy výborů, jmenuje organizační pracovníky 
výborů, zřízených usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 9/1/9/2014,  a to s účinností od 
1. 1. 2015:

Finanční a rozpočtový výbor
Předseda: Jiří Kohout
Členové: Martin Čechál, František Vančura, Hana Mazochová, Jiří Pospíšil, Drahomír Šiška, Radovan 
Rašťák, Michal Symerský, Igor Kraicz
Organizační pracovník:  Eva Řezáčová

Kontrolní výbor
Předseda: Michal Zácha
Členové: Vladimír Lichnovský, Markéta Pospíšilová, Eva Mádrová, Tomáš Kocourek, Miloslav 
Skládal, Břetislav Passinger, Zuzana Břešťanská, Tomáš Dostal
Organizační pracovník: Helena Bendová

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu
Předseda: Petr Hermély
Členové: Antonín Prachař, Jan Horký, Tomáš Tužín, Valérie Švestková, Robert Pavlíček, Jiří Draška, 
Ladislav Mlčák, Marek Dostál
Organizační pracovník: Kamila Lesáková

Hospodářský výbor
Předseda: Vladimír Holan
Členové: Petr Opatřil, Milan Passinger, Richard Šlechta, Vladimír Samek, Alexandr Beták, František 
Landsinger, Jaroslav Verzich, Zora Horáková
Organizační pracovník:  Zdeněk Vojtášek

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování 
Předseda: Helena Netopilová
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Členové: Josef Nesvadba, Šárka Kajanová, Marie Mathonová, Jiří Hadwiger, Andrea Dortová, Věra 
Vránová, Jan Slivka, Marcel Kašík
Organizační pracovník: Lenka Ulehlová 

Výbor pro školství a sport 
Předseda: Roman Kozák
Členové: Pavlína Lužová, Ivana Grigárková, Věra Václavíčková, Michal Majer, Marie Plánková, 
Vladimír Kočara, Přemysl Dvorský, Petr Kouba
Organizační pracovník: Dagmar Janásová

2. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),        
ve znění pozdějších s účinností od  1. 1. 2015 předsedou Výboru pro místní části (zřízen 
usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 9/1/9/2014) Radka Pospíšilíka a jmenuje 
organizačním pracovníkem Danielu Novotnou.

3. rozšiřuje původní 9-ti členný Výbor pro místní části na 12-ti členný výbor.

Diskuse:
Mgr. Netopilová:

 Mám dotaz a připomínku. Materiál budu respektovat, budu pro něj hlasovat. Chci se zeptat  
vedoucího klubu ODS, kterým se domnívám, je pan Zácha. Chci se zeptat na osobu Marcela 
Kašíka, který je navržen, předpokládám ODS do výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti 
a pro sociální začleňování. Můj dotaz zní takto, jde o pana Marcela Kašíka, který je 
společníkem či jiným způsobem se podílí na herním byznysu pana Knoblocha z ODS nebo jde 
o jiného pana Kašíka? V případě, že je to pán, který se podílí na herním byznysu v Přerově, 
možná i jinde, tak já s tím mám vážný problém. Jsem přesvědčená, že ředitelé v tomto případě 
škol, jako ředitelé školských organizací, kteří jsou přímo podřízeni nebo podle mě jsou ve 
střetu zájmů, neměli by být ve výboru. Měli by tam být lidé mimo vedoucí místa městských 
organizací. Jmenovitě jde o výbor pro školství a sport o paní Věru Václavíčkovou a pana 
Přemysla Dvorského. Ale jak jsem říkala, to je spíš připomínka. Jinak materiál respektuji. 

Ing. Šlechta:
 Poprosil bych, aby na stránkách města bylo uvedeno u členů výborů i strana, která je 

delegovala, tak aby bylo jasné veřejnosti, že je zde poměrné zastoupení, které jsme slibovali.

Ing. Tomáš Dostal:
 Dávám doplňující návrh, bod 3) usnesení. Všiml jsem si, že i na radě byl dán tento 

protinávrh a to panem Pospíšilíkem, aby výbor pro místní části byl zřízen jako 12-ti členný.
Aby každá místní část demokraticky mohla si tam navolit svého člena, ať už je to člen nebo 
předseda výboru. Považuji za zásadní věc, aby tři místní části byly vyjmuty z jakýchkoliv 
důvodů. Třeba to bude zrovna Předmostí, já nevím. Na to se zapomíná. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Nejdřív budeme muset zvolit výbor o 12-ti členech a pak budeme volit jeho předsedu. On byl 

podle mého názoru zvolen s 9-ti členy, je to tak? Měníme původní usnesení zastupitelstva. 
Nejdříve rušíme usnesení číslo …

Ing. Tomáš Dostal:
 Bod číslo 3) by bylo zrušení výboru jako 9-ti členného a bod 4) usnesení by bylo zřízení 

výboru 12-ti členného.

RSDr. Nekl:
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 Myslím si, že výbory podléhají zastupitelstvu a proto bych navrhl, aby usnesení zněno, že 
zastupitelstvo rozšiřuje výbor z 9-ti členů na 12 členů. Nemusíme rušit a ustanovovat, ale 
pouze rozšířit. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Ano, změna. Rozšiřuje se původní usnesení z 9-ti na 12 členů.

p. Zácha:
 Já samozřejmě jsem ochoten a jsem schopen na tu otázku odpovědět. První odpověď, ano, 

jsem předseda klubu ODS. Co se týká vaší otázky paní Netopilová, jak jistě víte, máte to 
zjištěné, tak dotyčný pan Kašík má vystudovanou psychologii na Filozofické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci, má složeny zkoušky. Jedním z těch oborů, které má 
vystudované, jsou právě závislosti a do té komise pro zdravotnické záležitosti a sociální je 
nominován právě z toho důvodu sociálního začleňování, protože jsou nějaké kuloární 
informace, že se chystá nějaké velké začleňování. Chceme, aby tento člověk, který to má 
vystudováno, mohl přispět svým názorem do vaší pracovní skupiny, kterou pravděpodobně 
povedete. Co se týká jeho podnikatelských aktivit, tak dle mých informací nevlastní ani jednu 
hernu, neprovozuje ani jednu hernu, ani nevlastní nemovitost, ve které by herna byla 
provozovaná. Co se týká jeho života profesního, nelustruju každého člena ODS, nicméně, pro 
mě je prioritou co má vystudováno a jaký je odborník do té komise, protože tak jak strany 
v koalici, i my v opozici jsme se snažili jmenovat do jednotlivých výborů odborníky.

Ing. Šlechta:
 Chci se vyjádřit k výboru pro místní části. Nesouhlasím s rozšiřováním. Pokusím se vysvětlit 

proč. Já chápu za místní část, třeba Přerov I. levý břeh řeky Bečvy. Tito občané by v budoucnu 
měli mít možnost své území nějakým způsobem spravovat a ovlivňovat, co se tam bude dít. 
To znamená, že není podstatné pro mě, jestli tam budou zastoupeny všechny okolní obce, 
protože i centrum města si zaslouží své zástupce v budoucnu, tak aby se naplnil princip 
statutárního města. 

Mgr. Rašťák:
 Chci reagovat na paní Netopilovou. To je zcela absurdní, co tady říkala, o nějakém možném 

střetu zájmů. Přece každý občan města Přerova má právo kandidovat, právo být zvolen, má 
právo pracovat v radě, tak jako vy. To se týká jak ředitelů škol, tak učitelů, tak předsedů 
sportovních organizací, vlastníků firem, které tady jsou, případně ředitelů těchto firem. 
Nevidím vůbec žádný důvod, proč by měl někdo býti, jenom proto, že je ve funkci třeba 
ředitele školy nebo firmy, ve střetu zájmů, tak jak vy tady chcete naznačovat. Navíc, tady se 
jedná o výbory, nikoliv o radu. Tam, dejme tomu, v některých výjimečných případech, dejme 
tomu při hlasování o odměnách, může tento střet zájmů nastat. Jinak ne. V tomto případě se 
jedná o poradní orgán a kontrolní orgán zastupitelstva. O nějakém střetu nemůže být ani řeči. 

Mgr. Netopilová:
 Nemyslím si, že má pan Rašťák pravdu. Naopak, ve školském výboru budou vlastně dva 

ředitelé škol. Pro mě to nadále zůstává střet zájmů. Materiál respektuji. 
 Odpověď pana Záchy byla zajímavější, než jsem čekala. Protože to skýtá další nečekané 

možnosti. Nicméně mi neodpověděl na to hlavní. On je i pan Knobloch, jestli se nemýlím, 
psycholog. Přesto provozuje herní byznys a já se ptám nadále, jestli pan Kašík má něco 
společného s herním byznysem. Je na vás jestli mi odpovíte. Děkuji.

Ing. Kohout:
 Já u pana Dvorského vnímám určitý střet, ale v tom pozitivním slova smyslu. Já to beru tak, že 

vyšší bere, v tomto případě jeho zastupitelský mandát. Jeho funkce ve výboru je pro mě vyšší 
hodnota než jeho ředitelování. Doufám, že se to nebude příliš prolínat.
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p. Zácha:
 Paní Netopilová, znám oba pány, pokud máte tyto dotazy, tak se jich dotažte. Pan Knobloch je 

člen ODS, my ho nenominujeme do žádné komise ani výboru. Jestli máte problém s panem 
Kašíkem, můžete se ho dotázat, co má vystudované, co provozuje. Já ty lidi nelustruju 
dopodrobna, do každé kosti. 

 Mám připomínku k výboru. Je podle mě nešťastné spojení školství a sportu. Neznám osobně 
jednotlivé členy tohoto výboru, ale domnívám se, že jsou tam jen dva sportovci a zbytek jsou 
učitelé. Myslím si, že pokud jste dopustili to spojení, tak je velmi nešťastné to rozvržení sil 
sportovci versus kantoři. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Já se domnívám, že opět sklouzáváme do osobních rotací. Zbytečně. 
 K panu Rašťákovi - § 83 jsem v úvodu zastupitelstva komentoval. Hlavně odstavec 2.  Já 

myslím, že každý zastupitel, pokud je ve střetu zájmů, je členem kteréhokoliv orgánu, cituji: 
„je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánů obce, které má danou 
záležitost projednávat“.  Nic nestojí v cestě, aby ti, kteří jsou členy příslušných výborů, se 
takto zachovali.

 Dál o tom nechci polemizovat. Já jenom říkám, že jsou povinni sdělit tuto skutečnost, pokud 
budou ve střetu zájmů. A oni ve střetu zájmů subjektivně a věcně-právně mohou být. Ale 
mohou být členy výboru.

Mgr. Rašťák:
 Vůbec nerozumím té situaci, ke které by mohlo dojít. Aby někdo z členů výboru, kteréhokoliv, 

byl ve střetu zájmu, když o něčem diskutuje, když něco navrhuje, když něco projednává. 
Výbory ani komise nemají žádnou rozhodovací pravomoc. Ve střetu zájmů mohou být jedině 
členové zastupitelstva nebo členové rady. V tom případě se podle tohoto zákona zachovejme. 
Tento případ vůbec nemůže nastat. Vždyť se podívejte na vrcholnou politiku, jak dneska 
funguje. Vlastníci obrovských firem a představitelé obrovských zájmových skupin rozhodují 
v této republice a v žádném střetu zájmů nejsou. A tady ředitel školy. Vždyť to není vlastník té 
školy. Vždyť to je náš zástupce, kterého jsme určili a řídí školu. Nebo řídí jinou příspěvkovou 
organizaci. I kdyby rozhodoval o tom, že dostane nějakou dotaci tato škola, tak v žádném 
střetu zájmů přece není. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pane Rašťáku, vy ten střet zájmů chápete opravdu špatně. Já vás mohu ubezpečit, že když 

zasedá výbor, tak rozhoduje o tom, jestli podá návrh zastupitelstvu nebo ne. Už to je 
rozhodnutí. Formou usnesení. Tam se může ocitnout ve střetu zájmů. Nemám, co bych k tomu 
dál dodal. 

Mgr. Dvorský Ph.D.:
 Stal jsem se shodou okolností předmětem diskuse. Mám takový pocit, že v tom výboru můžu 

přece jenom být i něco platný. Ono je rozdíl, když se k něčemu vyjadřuje učitel nebo ředitel 
školy. Ne proto, že by jeden byl chytřejší, ale protože učitel nevidí do toho, jakým způsobem 
třeba jsou školy financovány, co všechno je za problémy. Myslím si, že pokud si                 
chce rada nechat radit, má svůj poradní orgán. Je dobře, když tam jsou lidé, kteří opravdu vidí 
do těch střev a do každodenních střev. Že žijí s těmi institucemi, znají jejich každodenní 
problémy v každodenním provozu, a to podle mě může přispět k dobrým rozhodnutím. 

 Možná jsem ve střetu zájmů, pokud jsem hlasoval pro to, aby škola Želatovská dostala darem 
vysloužilé počítače z magistrátu. Pokud to někdo vnímá, že jsem byl ve střetu zájmů, a že 
jsem obohatil svou školu. Nevím. Ona není mou. Pokud toto je střet zájmů, tak jsme přišli o 
zdravý rozum. 

RSDr. Nekl:
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 Chci se vrátit k tomu, co navrhoval pan Ing. Dostal. Pak vystoupil pan Šlechta a mluvil něco   
o výborech na pravém, levém břehu. My přece budeme schvalovat výbor pro místní části 
města. Jestli to bude ulice Dvořákova nebo Velká Dlážka, tak to nebudou místní části města, 
ale budou to výbory, které tam budou určitým způsobem pracovat. My přece schvalujeme 
výbor pro místní části a těch je dvanáct. Tam nemusíme mít strach z toho, že na Velké Dlážce 
si někdo založí místní výbor a bude chtít do tohoto spolku vstoupit. 

Ing. Tužín:
 Stručně se zmíním ke střetu zájmů. Sám pro sebe bych chtěl prohlásit, že chci lidi jaksi 

z profese, co v tom umí chodit. Já mám svou profesi, kterou se živím a prohlásil jsem, že se 
touto profesí následující čtyři roky na území města Přerova živit rozhodně nebudu. Chci 
působit odborně v nějakých komisích a tím sám sebe automaticky vylučuju z toho, že budu 
přijímat od zákazníka, od města Přerova jakékoliv finance. Svou práci přesunu jinam a tímto 
se stavím k problému střetu zájmů. Osobně bych ocenil, kdyby se i ostatní, kterým se kříží 
aktivity politické s aktivitami profesními, tak aby to vyhodnotili podobným způsobem, jako já. 
To je můj subjektivní postoj, ale i proto, abych ten závazek deklaroval, tak cítím potřebu to 
veřejně říct.

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
 Mě neplatí město Přerov. Má mzda je vyplácena ze státního rozpočtu. Já jsem učitel pověřený 

vedením školy. Mzda pedagogických pracovníků je vyplácena ze státního rozpočtu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Jedna poznámka. Kdo rozhoduje o vašich odměnách, pane Dvorský? Bude je projednávat 

výbor. 

Ing. Tomáš Dostal:
 Doufám, že jsme všichni dostali jednací řád zastupitelstva, článek V., bod 3), který mluví o 

tom, kdy člen zastupitelstva je ve střetu zájmů. Dá se to aplikovat i na člena jakéhokoliv 
výboru. Myslím, že i pan Tužín, který se rozhodl, jak se rozhodl, tak zrovna řekl, že je ve 
střetu zájmů, protože si způsobil škodu, možná. Přece si nemůže způsobit výhodu ani škodu 
v určité věci. To znamená, jestli se bude rozhodovat o škole U tenisu, proč by pan Dvorský 
nemohl hlasovat. Když se bude jednat o Želatovské škole, může říct ano, já tu školu zastupuji, 
tak v tomto bodě se zdržím hlasování. Tím pádem dodrží literu zákona a vše je v pořádku. Já 
nerozumím té diskusi vůbec. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Za bod 2) usnesení dáváme doplňující návrh pana Nekla: bod 3) usnesení (ZM rozšiřuje 

původní 9-ti členný Výbor pro místní části na 12-ti členný výbor)

Hlasování o doplněném usnesení o návrh pana RSDr. Nekla: Při hlasování bylo pro 35 
jednomyslně.

50/2/11/2014 Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům a 
členům výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a členům 
komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 
Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité plnění poskytováno

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) poskytování měsíčních peněžitých plnění 
občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova (dále jen ZM) za výkon funkcí 
předsedy výboru ZM ve výši 2.490 Kč a člena výboru ZM ve výši 600 Kč. V případě souběhu 
výkonu funkcí náleží předsedům a členům výborů, kteří nejsou členy ZM, peněžité plnění       
ve výši souhrnu peněžitých plnění pro jednotlivé funkce, a to i v případě souběhu výkonu 
příslušné funkce s výkonem funkce předsedy nebo člena komise Rady města Přerova (dále jen 
RM).

2. schvaluje ve smyslu § 84 odst. 1 zákona o obcích poskytování měsíčních peněžitých plnění 
občanům, kteří nejsou členy ZM za výkon funkcí předsedy komise RM ve výši 2.490 Kč            
a člena komise RM ve výši 600 Kč.  V případě souběhu výkonu funkcí náleží předsedům             
a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, peněžité plnění ve výši souhrnu peněžitých 
plnění 

3. stanovuje, že peněžité plnění bude poskytováno ode dne zvolení nebo jmenování do příslušné 
funkce.

Diskuse:
Mgr. Rašťák:

 V případě, že budeme hlasovat i my, kteří jsme byli před chvílí jmenováni do těch komisí, 
případně výborů, jsme dle výkladu některých z vás ve střetu zájmů. Já se toho nebojím. Já 
klidně budu hlasovat.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pane Rašťáku, já jsem vám dle §83 sdělil něco o vnitřním vašem stavu. Vy to musíte cítit. 

Buď jste, nebo nejste ve střetu zájmu. Pokud jste, tak se zdržíte hlasování. To je vaše věc.

Ing. Střelec:
 Rozšířili jsme místní výbor o tři lidi, tak budeme muset opravit v důvodové zprávě materiálu 

členy komisí a výborů ze 131 na 134.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Ano, jistě.

Ing. arch. Horký:
 Budeme hlasovat o odměnách pro ty, kteří nejsou členy zastupitelstva. Nemůžeme tedy být ve 

střetu zájmů. 

Mgr. Rašťák:
 Ve většině případů jsou členy vašich a našich klubů.
 Na poznámku pana primátora. Ta poznámka měla spíše směřovat k paní Netopilové, aby tu 

situaci chápala lépe. 
p. Navařík, občan Přerova:

 Chci se zeptat, když se posledně schvalovaly odměny, je tam věta o souběhu více funkcí, že 
potom náleží člověku plnění ve výši souhrnu těch plnění pro jednotlivé funkce. Když se 
posledně řešilo to samé pro zastupitele tak tam bylo řečeno, že odměna je vyplácena 
maximálně za souběh dvou funkcí, a že ty další funkce již propláceny nejsou. Já nevím, jestli 
tam někdo takový je, že by měl více než dvě takové pozice, každopádně se chci zeptat, jestli 
toto pravidlo bude platit i v případě těch členů výborů a komisí, kteří nejsou členy 
zastupitelstva. 

Primátor Mgr. Puchalský:
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 Nevím, jestli jste ten materiál četl. Nebude platit. Z důvodové zprávy to plyne. Poskytování 
peněžitých plnění v případě souběhu funkcí až do výše souhrnu jednotlivých odměn se 
navrhuje na základě zkušeností z minulého volebního období, kdy například člen kontrolního 
výboru a člen investiční komise pobíral pouze jednu odměnu za obě funkce, přitom se jednalo 
o činnost v obou orgánech poměrně náročnou na čas. Přitom neměl takový občan, protože 
není zastupitel nárok na paušální náhradu, například ušlého výdělku a docházel i do 
výběrových komisí bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Proto jsme přistoupili k souběhu u 
nezastupitelů. 

Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně.

51/2/11/2014 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2015 
jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města 
Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání stanovuje ve smyslu § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova, kteří 
nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částku, která přísluší v roce 2015 jako 
náhrada výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu 
výkonu funkce v rozsahu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně.

52/2/11/2014 Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 
Olomouckého kraje v souvislosti se sjednocením dopravní obslužnosti 
od roku 2015

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 
Olomouckého kraje s Olomouckým krajem, zastoupeným Koordinátorem Integrovaného 
dopravního systému Olomouckého kraje, p. o., se sídlem Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 
40b, v předloženém znění Přílohy č. 1.

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k uzavření právního úkonu dle bodu 1 návrhu       
na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu této smlouvy.

Diskuse:
Ing. Hermély:
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 Měl jsem připomínku do budoucna. Když jsem se díval na tu smlouvu, která je pro město 
výhodná, dejme tomu výhodná, že se tam uspoří spousta peněz, tak přesto se nemůžu zbavit 
dojmu, protože jsem měl možnost nahlédnout do celé řady smluv města a tyto smlouvy jsou 
podle mě poměrně hodně formální. V této smlouvě mi chybí dost podstatné věci, co se týká 
porušení smlouvy, neplnění, vyplývající sankce z neplnění, doba trvání, platnost smlouvy. 
Tyto věci tam vůbec nejsou. Je to problém celé řady smluv města, které město uzavírá. I když 
v tomto případě nevidím nějaké objektivní riziko, je to fakt, se kterým se potkáváme i 
následkem z minula. Jsou to věci, které jsme kritizovali a v podstatě předkládáme materiál, 
který je v linii toho, co jsme kritizovali. Já pro materiál samozřejmě zvednu ruku, je to dobré 
opatření, nicméně tu připomínku řeknu. Ke konstrukci smluv, aby se na tohle myslela a při 
konstrukci smluv se s tím počítalo. 

Při hlasování bylo pro 35 jednomyslně.

12. NÁMĚTY,  DOTAZY  A PŘIPOMÍNKY.

Diskuse:
p. Břetislav Passinger:
 Dám návrh. Začínáme v 16.00 hodin, teď je 22.38 hodin. Byla by dobrá domluva do 

budoucna, že se pojede od určitého času, do určitého času. Já například dneska jsem vzhůru od 
4.30 hodin a pracuji. Já oproti jiným důchodcům musím chodit do práce. Bylo by dobré buď 
začínat dříve, nebo v sobotu dopoledne, ať ti občané, kteří nás chtějí sledovat, ať mohou přijít. 
Jednejme třeba od 16.00 do 20.00 hodin a následující den pokračujme. Slyšel jsem tady 
připomínky, že to tady někdo prodlužuje. Je to jedno ze základních práv komunikovat, 
dokázat se bavit a ne jak tady někdo někoho uráží. Navrhuji tedy zasedání zastupitelstva od 
16.00 do 20.00 hodin. Následující den pokračovat v jednání. Občané, kteří chtějí přijít na 
zasedání přijdou i ve 13.00 hodin. Nevěřte tomu, že občané jsou tak zvědaví a že chtějí s námi 
diskutovat. 

p. Marek Dostál:
 Zrušení části vánočního programu na nám. TGM. Asi nepotěším pana Navaříka, protože se 

budu muset dotknout pár poznámek ostatních zastupitelů, nicméně je pravda, že mě se tady 
nelíbí ten program složený z revivalových kapel, ale já bych víc vyvážil ten program. Dal 
bych tam víc gospelů a koled, víc prezentací přerovských souborů, divadla. Problém vidím 
také v tom, že technické služby jsou majiteli stánků, ve kterých jsou ti prodejci. Obsazení 
stánků je na základě výběrového řízení a z toho samozřejmě pramení ta cena. Oni si ti stánkaři 
za tu dobu tu cenu zvedli tou metodou obálkovou, takže je to víceméně jejich chyba. Nicméně 
řešení vidím i v tom, protože ono to souvisí, cena za ten stánek rovná se, potřebuju vydělat, už 
jsem to zaplatil, potřebuju, aby tady byli lidi. Lidé přijdou, když tam bude program, který ty 
mladé přitáhne, kteří tam popíjejí. Nicméně řešení vidím v tom, aby Technické služby 
stanovily paušál za údržbu tady těch stánků, montáž, demontáž a skladování a nejenom 
stánků, ale i pódia. Tím pádem tady ten paušál nějakým způsobem fakturovat městu. Město 
potom ať samo vypíše výběrové řízení na nájem těchto stánků a ať samo organizuje tady ten 
program na tom náměstí, tím pádem bude za to plně odpovědné. Možná tím, že nějakým 
způsobem určí výši pronájmu za ty stánky, tak se může stát, že tam bude více tematického 
zboží, které tam teď těžko hledáme. Klidně ať ten pronájem je třeba za 1,- Kč.
K tomu zrušení, otázka spíš směřuje na pana Ing. Kohouta, jelikož na těch diskutujících 
fórech, které se vynořily pod tímto zrušením, nebo pod články s tímto zrušením pan Ing. 



63

Kohout celkem vehementně diskutuje. Asi je to díky tomu, že stál za tímto zrušením nebo byl 
dokonce strůjcem toho zrušení. Tvrdil, že došlo k nějakému překročení limitu hluku. Já vím,
pane primátore, že jste se tady toho dotkl. Nicméně dotazy na to, jestli tyto limity někdo měřil, 
kdy a jak, nebyly zodpovězeny. Ve mně to trochu vyvolává mlžení. Já to jenom shrnu, v době 
od 19.00 do 21.00 hodin večer popřípadě dnes 29.12. zakážeme hluk na náměstí. Já žiju 
v tomhle městě už 47 let, hlavně v centru, teď už teda ne, mám tam svoje rodiče a já v tom 
případě bych chtěl také zakázat řvoucí rómy, kteří u pasáže při návštěvě svých blízkých z jiné 
části republiky nebo dokonce Evropy vyráží na takové nákupy. Taky bych zakázal jásající 
opilou mládež, která opouští v sobotu a v neděli od 02.00 do 07.00 hodin ráno diskotéky a 
taktéž je řvoucí a likvidující vybavení Přerova. 

 Na Vás pane primátore, protože vy jste vrchní velitel městské policie. Ptám se, kde je 
kamerový systém. Mám podnět, aby se posílily hlídky v centru v této době.

 Pane Kohoute, já bych vám doporučoval, abyste na radu do centra města nejezdil svým Harley 
Davidsonem, protože byste mohl porušit limit hluku. Abyste nešel domů pěšky, třeba. 

Pí Tomaníková:
 Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, chtěla bych kolegyním a kolegům, občanům i 

zaměstnancům úřadu popřát všechno dobré do příštího roku, a aby bylo naše jednání plodnější 
a úspěšnější v novém roce.

Ing. Kohout:
 V první fázi vás, pane Dostále, pochválím, s těmi stánky naprosto souhlasím. Já bych byl 

dokonce progresivnější, já bych to přenesl na radu a rada by rozhodovala na základě nějakých 
nabídek, tím, že by potom přímo mohla ovlivnit strukturu nabídky zboží, které jsou na náměstí 
a charakter trhu, jako takový.

 Co se týče hluku – já nejsem strůjcem zákazu. To je první věc. Druhá věc – pouze jsem 
okomentoval do médií. Nerad bych se vyjadřoval k anonymním diskusím pod články. Jsme na 
zastupitelstvu. Nebudu to v této rovině komentovat. Rád bych vám k limitům hluku připomněl 
to, co řekl pan primátor naprosto jednoznačně. Bylo to po domluvě s Krajskou hygienickou 
stanicí, která konstatovala, že ty limity hluku jsou porušovány. Já nevím na kolik, jak moc, 
nevím, zdali měření proběhlo, dostal jsem informaci, předal jsem ji. Že se kolem toho zvedne 
takovýto pelmel, to jsem opravdu netušil. Zvedli jste to, je to vaše rukavice, hodili jste ji do 
hřiště, tak se s ní nějak musíme poprat. 

 Když už jste u mého Harley, tak je vyrobený podle norem EU, to znamená, má ty výfuky 
trošičku víc přicpané. 

p. Zácha:
 Chci vyčíslit, kolik stojí tady ta papírová podoba materiálů, které byly distribuovány 

nám zastupitelům, abychom si mohli udělat srovnání nákladovosti tištěné podoby. 
Samozřejmě nejen papír, ale i práce úředníků a časová náročnost jejich mzdy.

 Chci stručnou odpověď – když byla ledová kalamita, proč náš varovný systém nebo ty 
městské sirény první informaci pro občany daly někdy ve 23.00 hodin, což dle zpětné 
reakce od občanů bylo pozdě, spousta lidí byla vzbuzena tímto hlášením a ta ledovka byla od 
22.00 hodin. Proč jsme neinformovali dříve občany.

 Jak jsme zaznamenali, tak je splněn jeden bod vašeho programu, a to je to, že když je smogová 
situace, tak městská hromadná doprava jezdí zdarma pro naše spoluobčany. Zajímalo by 
mě vyčíslení nákladů, kolik stojí jeden den tohoto splněného slibu.

 Odvoz zvonu, který tady každý rok na vánoce byl a fungoval, té zvoničky, kterou Technické 
služby za 40.000 Kč opravily a letošní vánoce se tady ohřála týden, možná čtrnáct dní a pak 
zmizela. Nevím kam, nevím proč. Zajímalo by mě, proč těm dětem nebylo umožněno, aby tak
jako každý rok si zazvonily a ještě před Ježíškem si něco mohly přát. 
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 Jestli jsem dobře četl usnesení rady, tak jste dostali informaci o ubytovnách na území města. 
Byl bych rád, kdybychom i my zastupitelé, dostali tuto informaci, kolik občanů je v nich 
ubytováno, jestli to jde nahoru, jestli jsme zaznamenali pokles. Taktéž informaci k výskytu 
žloutenky na Základní škole Želatovská, Základní škole B.Němcové a ubytovně na 
Dluhonské. Jestli to byl jednorázový výskyt, jestli jsou ti lidé v karanténě, jestli se ta epidemie 
nějakým způsobem rozšiřuje. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pokud si pamatuji, tak jste komplexní materiál o ubytovnách měli dostat elektronicky. Včetně 

žloutenky. Na můj podnět kancelář primátora zasílala tuto komplexní informaci.
 Zbytek odpovědí obdržíte písemně.

Ing. Tomáš Dostal:
 Spoustu spoluobčanů zajímá nové představenstvo, nová dozorčí rada. Poprosil bych, sdělit 

nám písemně jména a strany, které je navrhly a jejich odbornost. 
 Navážu na pana Záchu. Já bych chtěl vědět, jaký byl efekt z toho, že město umožnilo 

dopravu zadarmo ve dny, kdy nás trápila smogová situace. Nejsem přesvědčen o tom, že 
jezdilo podstatně více obyvatel v autech. Konkrétně na náměstí byl zrovna Mikuláš a lidí bylo 
na náměstí plno a nedalo se nikde zaparkovat široko daleko. Takže všichni tam přijeli auty, ne 
autobusem. 

 Po Přerově se vyskytuje spousta černých výlepů, banerů. Visí to u školy na Želatovské ulici, 
na oplocení realitních kanceláří. Poprosil bych, aby se nějak zasáhlo. Firmy si stěžují, že 
reklama je drahá, a firmy, které zveřejňují reklamu na černo, tak je znevýhodňují. 

 Na ulici Velká Dlážka jak začíná „hokejka“, směrem od Předmostí do Přerova je jakýsi 
přechod, který není vyznačen jako přechod. Je to mezi vzrostlými keři, které jsou do výšky 
asi 4 metrů. Tam kdyby vstoupil chodec, tak ho auto může srazit, protože na toho chodce 
nevidí. Chtěl bych, aby se tam tato situace řešila, buď aby tam zarostlo keři, aby se tam nedalo 
projít nebo aby se tam oficiálně udělal přechod, aby to místo bylo přehledné. 

 V podjezdu z Předmostí do Přerova, když se vyjíždí, tak tam není ta komunikace dobře 
odvodněna. I když je pod nulou, tak ta voda tam prosakuje a teď dvakrát se stalo, že ta voda 
se roznese směrem do kopce, směrem do Přerova a auta tam kloužou a nemůžou pořádně 
vyjet. Požádal bych, abyste řešili tuto situaci se správcem komunikace. 

p. Marek Dostál:
 Všem přeji pěkné svátky.
 Bude Silvestr na náměstí nebo je zrušen? Mohli bychom si na závěr zazpívat nějakou koledu.

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
 Chci se zeptat v návaznosti na majetkový materiál, který se týkal odkupu budovy na Škodové 

ulici, který jsme samozřejmě zamítli. Při té diskusi, jste pane primátore, prohodil, možná jsem 
to špatně pochopil, zazněla informace, že městská policie nebude suplovat státní atd., a že 
státní policie nemá zájem o prostor v budově nádraží ČD. Já se na to ptám, protože tato věc se 
řešila, nějakým způsobem se tady bojovalo o obnovení stálé služby nebo zřízení policejní 
stanice. Ta situace byla vcelku nějak aktuálně řešena tím, že tam se zvýšila hlídková činnost 
Policie ČR a při jednání s Policií ČR bylo několikanásobně deklarováno, že ty prostory 
v budově ČD na nádraží budou využívány Policií ČR, že budou využívány městskou policí, že 
by tam mělo být stanoviště pro pracovníky prevence kriminality. Chci se zeptat, jestli to tak je. 
Mělo by se to nějakým způsobem řešit, protože by byla škoda, kdyby to tam ta policie úplně 
opustila. 
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Primátor Mgr. Puchalský:
 Já velmi rychle a srozumitelně. Policie ČR k 1.12.2014 změnila organizaci a režim 

pochůzkové a hlídkové činnosti a prostřednictvím pana ředitele Lebdušky navrhla městu 
Přerov ústně, při jednání mezi mnou a jím, že by jednu z těch místností, kterou mají 
pronajatou na nádraží ČD dala k dispozici městské policii. To je vše. Já vás chci ubezpečit, že 
ten váš rozhodný projekt, že se tam obnoví služebna Policie ČR se nezdařil, celý ten záměr je 
samozřejmě přehodnocován a my na něj spolu s Policií ČR budeme reagovat tak, abychom 
místnosti, které tam jsou pro ten účel, který vy jste sledovali a nenaplnil se, využívali. Policie 
ČR nadále neposiluje pochůzkové hlídky. Navíc celá ta část nebo organizace té části 
pochůzkové činnosti bude brzy doplněna o romské příslušníky Policie ČR, kteří v tom 
prostoru budou chodit. V současné době jsou ve výcviku, pokud se nemýlím. Město Přerov na 
tento režim naváže svojí prevencí kriminality. Ty věci jsou otevřeny a je třeba je systémově 
dotáhnout do konce. To je vše, co jsem tím krátce chtěl říci. 

p. Marek Dostál:
 Já, pane primátore, chci odpověď pro mé voliče. Bude 31.12.2014 program na náměstí TGM?

Primátor Mgr. Puchalský:
 Já vám na to odpovím velmi prostě. Ten program nevím, že by byl zrušen. A nikdo z nás 

žádný program nezrušil. Já nejsem organizátorem vánoc, nikdo z nás není organizátorem 
vánoc a já pro své voliče jsem musel, tak jako vy pro své, mí voliči budou pravděpodobně jiní.   
Jeden, možná z vašich voličů pan V. , který je pod tlakem velmi dynamického hluku, se u mě 
zúčastnil, je to čtrnáct dní, velmi zajímavého jednání. Momentálně ohledně hluku dáváme 
dohromady návrh vyhlášky o hlučných činnostech na území města Přerova. Musíme se 
hlukem zabývat nejen v prostoru středu města, ale také v Kozlovicích, a byl bych rád, 
kdybyste uznal, že hluk je fenomén, který není zdravý. Pokud jde o měření, vy jste říkal, že 
někdo mlží. Já se nesnažím mlžit. Pokud vím, tak byl jsem svědkem mobilního měření hluku 
na náměstí, v mé kanceláři a bylo tam 77 dB. To je vše, co k tomu mohu říci. Já bych rád, 
abychom tento fakt vzali vážně. Tak jak jste sám správně řekl, že pestrost a nabídka na 
náměstí neodpovídá potřebě, kterou chceme slyšet a vidět. Já odpovídám na tu stránku hluku. 

p. Zácha:
 Chci se omluvit vám a kanceláři primátora. Mě ten e-mail, co se týká ubytoven, skutečně 

propadl. Je to má chyba, že jsem ten e-mail neobjevil. Od této poznámky ustupuji, a to ještě 
s omluvou. 

p. Miloslav Skládal, občan Přerova:
 Můj dotaz se týká plánované revitalizace sídliště Trávník. Nedávno proběhlo veřejné 

projednávání tohoto záměru a vyšly z toho dva zajímavé body. Součástí toho sídliště je 
budova Chemoprojektu. Jestli má vaše koalice nějaký plán s touto budovou? My jsme se 
dověděli, že tato budova není předmětem plánované revitalizace a byla ustanovena občanská 
komise, která se má scházet, zabývat se návrhem revitalizace. Pokud s tou budovou má být 
nějak naloženo, tak teď je nejvhodnější čas. Myslím, že i ten výsledek projednávání té 
pracovní skupiny se bude od toho odvíjet, jestli s tou budovou se něco bude dít, nebo ne. 

 Druhý dotaz se týká konkrétně toho, co během projednávání navrhoval pan Tužín a to se 
týkalo zásuvných podzemních kontejnerů. Ing. Tužín propagoval provedení v rámci 
revitalizace, že by tam mohly být zásuvné kontejnery. Co se mi na tom líbilo, bylo, že tyto 
kontejnery znesnadní nebo znemožní úplně těm občanům, kteří je vybírají, tuto činnost do 
budoucna. Myslím si, že to je správná cesta jak v Přerově toto řešit. Okamžitě tam padla i 
námitka ze strany projektanta, že to je dost nákladná záležitost. Mě by zajímal váš postoj 
k této věci, jestli se Trávník stane pilotním projektem, kdy by tyto kontejnery mohly být 
budovány a následně, když se to osvědčí, tak to může být cesta do budoucna pro celý Přerov.
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Primátor Mgr. Puchalský:
 Jenom krátká poznámka k vašemu prvnímu dotazu, který se týkal revitalizace Trávníku ve 

vazbě na Chemoprojekt. Byl jste kooptován do pracovní skupiny. V současné době 
zpracovává odbor majetku a do konce ledna má předložit do rady strategický materiál, co 
s majetkem města, strategické rozdělení ve vazbě na strategický plán rozvoje města, který má 
být předložen do konce března. Tyto dva materiály by nepochybně měly obsahovat i ten závěr, 
co s Chemoprojektem, který byl tak nešťastně koupen. 

 Na druhý dotaz dostanete písemnou odpověď.

p. Navařík, občan Přerova:
 Mám námět pro komisi pro otevřenou radnici. Teď, když se řešily na diskusích stížnosti 

občanů, kterým se nelíbilo, že se program zrušil, některým se to líbilo, tak se jedna z těch 
diskusí vyhrotila v poměrně až nechutné osobní útoky na jednoho z členů rady. Speciálně na 
jeho odbornost. Něco podobného se stalo i z hlediska zveřejnění lidí jmenovaných do dozorčí 
rady a představenstva Tepla. Bylo zveřejněno, že jsou to odborníci, nicméně ve všech 
dostupných informacích bylo možno zjistit jen jejich stranickou příslušnost nebo stranu, která 
je nominovala, nikoliv onu odbornost. Já si myslím, že by nebylo od věci, kdyby bylo u všech 
lidí, kteří jsou jmenováni do takovýchto funkcí, aby byl zveřejněný například jejich profesní 
životopis. Tímto způsobem by se velice snadno předešlo takovým útokům, a když chceme mít 
otevřenou radnici, tak můžeme začít tím, že řekneme, kdo na té radnici sedí a o čem kdo 
rozhoduje. Myslím si, že to není problém.

Ing. Kohout:
 Já krátce zareaguji na pana Dvorského. Podám rámcové vysvětlení k té situaci. Není 

vyloučeno, že místnost na nádraží bude využita pro činnost romských asistentů. Teď je to ještě 
ve fázi závěrečných jednání s ředitelem městské policie. Asistenti nejsou ještě cvičeni ani 
vybírání, v tom opravím pana primátora. Teprve se to všechno chystá včetně výběrového 
řízení. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Já jsem mluvil o Policii ČR.

Ing. Kohout:
 Pokud máte zájem participovat a spolupracovat na této problematice, tak já budu jenom rád.

53/2/12/2014 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      
a připomínkami, vznesenými na 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Při hlasování bylo pro 35 jednoznačně.
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13. ZÁVĚR  ZASEDÁNÍ

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský poděkoval zastupitelům za účast na zasedání a popřál věcný, 
otevřený a dělný rok 2015. Ukončil 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 29. prosince 2014    
ve 23.15 hodin. 

V Přerově dne 6. ledna 2015

       Mgr. Vladimír Puchalský                                                                        Radek Pospíšilík
primátor Statutárního města Přerova                                                       člen Rady města Přerova

                   Marek Dostál
     člen Zastupitelstva města Přerova


